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Projednání výroční zprávy o činnosti školy v Radě školské právnické osoby 

 
Rada školské právnické osoby je zapsána do rejstříku školských právnických 

osob ke dni 22.4.2006 Rozhodnutím MŠMT č.j. 36 478/05-21. 

 
Výroční zprávu o činnosti Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra, 

Dobruška za období činnosti školy ve šk. roce 2008/2009 projednal ředitel školy s členy 

rady školské právnické osoby dne  14. října 2009.  

 
 
V Dobrušce dne 14. října 2009  
 

 

 

 

 

      ……………………………………….. 

                 podpis ředitele školy 
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Charakteristika výukového areálu 

 Umístění školy 

Škola má sídlo v  Podorlickém městě Dobruška, které je 

převážně zemědělsko-průmyslovým městem s asi 8 000 

obyvateli. Mimo této školy zde jsou tři základní školy, základní 

umělecká škola, gymnázium, střední průmyslová škola 

elektrotechnická a studijní středisko UK v Praze.  

Škola se nachází v dolní části města – v oblasti nazvané 

Pulice. Její hranice jsou umístěny 

přímo na soutoku dvou potoků, které Dobruškou procházejí 

a to Brtvy a Zlatého potoka.  Celkový areál školy zahrnuje 

pozemky a budovy teoretické a praktické výuky, domova 

mládeže a všech obslužných činností. 

Historický vývoj 

  Vznik této školy jako učňovského zařízení je spojen s rokem 1950, kdy v 

prostorách dílen bývalé továrny na zemědělské stroje, firmy Šeda, byla zahájena výuka 

učňů ve strojírenských oborech pro potřeby závodu TOS v Dobrušce. Bylo zde zřízeno 

Středisko pracujícího dorostu, v němž se učilo asi 60 mladých lidí v oborech strojní 

zámečník, soustružník a frézař. V roce 1953 zde vzniká nový typ učňovského zařízení. 

Odborné učiliště státních pracovních záloh č. 3. Vyučovali se zde chlapci i děvčata 

stejným oborům jako v S P Z  a jejich celkový počet byl okolo 250 žáků. Součástí S P Z 

byl také internát, ve kterém byli všichni žáci povinně ubytováni. Toto učňovské zařízení 

bylo řízeno Oblastní správou ministerstva pracovních sil se sídlem v Hradci Králové. Po 

zrušení S P Z byla provedena  v roce 1957 změna na Odborné učiliště. Toto učiliště bylo 

součástí závodu Adast Dobruška, pro něž byla zabezpečována převážná část učňů. Od 

roku 1963 jsou pro potřeby okolních podniků vyučována děvčata ve dvouletém oboru 

obráběčka kovů a v roce 1967 byl zde zaveden pro potřeby české a slovenské polygrafie 

učební obor mechanik polygrafických strojů. V roce 1980 na základě změn ve vzdělávací 

soustavě vzniká Střední odborné učiliště jako učňovské zařízení, jehož zřizovatelem bylo 

generální ředitelství ZVS Brno. Obslužné činnosti pro učiliště zabezpečoval závod 

Dobruška. V této době se připojuje k učňovskému zařízení v Dobrušce pracoviště 

odborného výcviku ŽAZ Vamberk a učňovské zařízení Elitex Týniště n. Orl. a stávají se 

tak jeho odloučenými pracovišti. Ve Vamberku se nadále vyučuje odborný výcvik učňů 

převážně pro potřeby podniku ŽAZ a v Týništi je prováděna kompletní výuka učňů, tedy 

teoretická i praktická výuka  v převážné míře pro potřeby národního podniku ELITEX. 
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 Stávající uspořádání jednotlivých pracovišť bylo výhodné pro žáky, protože byli 

zařazeni na pracoviště, které bylo nejbližší jejich bydlišti. Kladlo však větší nároky na 

řízení. Složitost spočívala v tom, že učitelé byli zaměstnanci Krajského národního výboru 

a ostatní pracovníci učiliště patřili do stavu pracovníků Adastu, ŽAZ a ELITEX. 

 Materiální podmínky učňovského zařízení byly zabezpečovány Adastem. Jednalo 

se vždy jen o formu oprav a nenáročné modernizace budov i strojního vybavení. K 

podstatné změně ve vybavení učiliště došlo v roce 1984, kdy byla dokončena bytovka u 

učiliště a v ní byl zřízen internát. Do něho byli přestěhováni žáci z budovy na Poddomí, 

která byla přenechána městu pro jeho potřeby. K dalšímu zlepšení situace učiliště došlo v 

roce 1985, kdy byla předána do užívání učilišti nová budova školy. Souběžně s tím došlo 

k modernizaci strojního vybavení dílen a podstatnému zvýšení počtu učebních pomůcek. 

Byly tak vytvořeny podmínky pro další rozvoj školy. Byly zaváděny nové obory, například 

obráběč kovů a strojní mechanik, jako třiapůlleté s tím, že tři roky se učil učeň v 

učilištních dílnách a poslední polovinu roku prováděl jen odborný výcvik v organizaci, pro 

kterou se učil. Učňovské zkoušky konal v prosinci. V této době učiliště zavádí studium při 

zaměstnání pro absolventy tříletých učebních oborů ukončené maturitní zkouškou. V roce 

1989 byl v učilišti zaveden čtyřletý studijní obor 

mechanik strojů a zařízení ukončovaný maturitní 

zkouškou. 

 Dalším důležitým rokem pro učiliště byl 

rok 1991. Veškerý majetek, který učiliště 

používalo pro svoji potřebu, byl delimitován z 

Adastu a Elitexu a Střední odborné učiliště se stává samostatnou střední školou, jejímž 

zřizovatelem je ministerstvo průmyslu ČR.  

 Tato organizační struktura učňovského zařízení trvala do 30. 6. 1994. Za dobu 

existence učiliště se formoval kolektiv odborníků pro teoretickou i praktickou výuku. Tento 

kolektiv spolu s moderně vybavenou školou vytváří podmínky pro kvalitní profesní 

přípravu jak stávajících strojírenských oborů, tak i pro výuku nových oborů, jejichž 

potřeba v regionu nastane. 

 Dne 1. 9. 1994 vzniká na místě středního odborného učiliště jako jeho 

nástupnická organizace Integrovaná střední škola.    

  Za dobu trvání učňovského zařízení 

zde získalo velké množství mladých lidí základy 

profese, které zůstali ve svém dalším životě věrni, 

nebo tyto základy využili v dalším studiu a třeba také 

i v jiné profesi. Mnozí absolventi školy zastávají 
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významná místa ve strojírenských organizacích, dobré jméno školy také propagují její 

absolventi v oboru mechanik polygrafických strojů, dnes již v samostatné Slovenské 

republice a nebylo jich za 26 let, po které se zde vyučovali, málo. Bez nadsázky je možno 

říci, že podstatná část strojařů města a okolí získala svoji profesi právě v této škole. 

 Dnešní Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum zastává důležité místo v 

přípravě mládeže regionu na strojírenské i nestrojírenské profese, připravuje mladé lidi 

na obory, které by měly nalézt v regionu uplatnění a je pevnou součástí středního školství 

v Dobrušce. 

Zřizovatel školy 

Zřizovatelem školy je „Podorlické sdružení zaměstnavatelů“ (dále PoSZ). 

PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, 

které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného 

množství kvalifikovaných pracovních sil pro své potřeby a k dalšímu rozvoji. 

Současný stav nabídky volných pracovních sil a oborové struktury vycházejících 

absolventů středních škol podorlického regionu je z hlediska potřeb a plánovaného 

rozvoje zejména pro strojírenské organizace nevyhovující a dle průzkumu pro další 

období naprosto nedostačující. Podorlický region, který mimo jiné zahrnuje tři města s 

přenesenou působností (Dobruška, Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou) s 

celkovým počtem 78 tis. obyvatel nemá zajištěný žádný zdroj kvalifikovaných pracovních 

sil ve strojírenských oborech a to i přes prokazatelnou potřebu vyjádřenou 61 hlavními 

zaměstnavateli regionu v roce 1999 při zjištění prognózy potřeby zaměstnanců do roku 

2010, kterou provedl Školský úřad ve spolupráci s Úřadem práce RK. Z této prognózy 

jednoznačně vyplynula pro období 2000-2010 prioritní potřeba strojírenských oborů - 

44% (na druhém místě obory stavební - 9% atd.). K pokrytí této potřeby pro celý region 

bylo určeno SOU strojírenské v Dobrušce. Tato škola alespoň částečně uspokojovala 

potřeby strojírenských organizací s ročním počtem zhruba 50ti vycházejících absolventů, 

kteří nacházejí uplatnění v organizacích regionu. Po sloučení této školy se střední školou 

v Novém Městě nad Metují však neotevřela žádný strojírenský obor.  

PoSZ hodnotí tuto skutečnost jako nepříznivou pro budoucí rozvoj organizací sdružení i 

celého regionu. Dovoz pracovních sil ze zahraničí neřeší problém kvalifikované obsluhy 

moderních technologií ani nevede ke snižování nezaměstnanosti regionu. Výrobní 

organizace mají především zájem o kvalifikované zaměstnance z regionu Podorlicka a 

jeho okolí. 

PoSZ řeší tento problém vytvořením vlastního zařízení pro zajištění svých potřeb 

kvalifikovanými zaměstnanci a to formou praktické i teoretické přípravy v požadovaných 

učebních a studijních oborech se zapracovanými požadavky organizací do rámcových 

vzdělávacích plánů, rekvalifikací, kurzů a školení včetně zajišťování oblasti celoživotního 

vzdělávání.  
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Část I. 
 

Základní charakteristika školy 
 
a) Název školy  Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 
 právní forma  školská právnická osoba 
 IČO   71340726 
 logo: 

     
 
b) Zřizovatel školy  Podorlické sdružení zaměstnavatelů 
 
c) Ředitel školy  Ing. Vladimír Voborník, Doly 62, 518 01 Dobruška 
 Rada školské právnické osoby: pan Jiří Kaněra 
     pan Josef Štěpán 
     PaedDr. Hana Voborníková 
 
d) Sídlo:   Pulická 695, Dobruška, PSČ: 518 01 
 web:   www.sspvc.cz 
 e-mail:   info@stredniskola.dobruska.cz 
 tel.:   491 618 930 
 fax:   494 623 959 
 
e) Datum zařazení školy do sítě škol 1. 9. 2006 
 
f) Kapacita školy  Celková: 450 žáků 
 
g) Seznam studijních a učebních oborů: 

 
    23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 

   23-45-L/001 Mechanik seřizovač 

  26-47-M/002      Elektronické počítačové systémy 

   23-51-H/001 Zámečník 

   23-52-H/001 Nástrojař 

   23-55-H/002 Klempíř-strojírenská výroba 

   23-56-H/001 Obráběč kovů 

  64-41-L/524 Podnikání  

 
 
h) Seznam zájmových a občanských sdružení působících při škole: 
 

 Tvořivá škola o.s., Brno 

 Pedagogicko – kineziologická poradna 

 Redakční rada 

 Asociace sportovních středoškolských klubů. 

 Hospodářská komora ČR 

 
 
i)       Další údaje 

Záměry školy a její orientace: 
 

mailto:info@stredniskola.dobruska.cz


Strana 8 (celkem 27) 

Záměry a orientace školy vychází ze základních dokumentů: 
 
 Koncepce rozvoje Integrované střední školy a Učiliště v Dobrušce březen   1998 
 Koncepce školy do roku 2006             červen    2001 
 Analýza Okresního úřadu Rychnov n. Kn. o problematice dalšího studia a 

vzdělávání žáků na středních školách, středních odborných školách a středních 
odborných učilištích a učilištích v okrese Rychnov nad Kněžnou červen    1999 

 Projekt zavedené výuky programů CAD    říjen   2000 
 Průzkum potřeby zaměstnanců u větších zaměstnavatelů okresu Rychnov nad 

Kněžnou do roku 2010    (Úřad práce a ŠÚ v Rychnově n. Kn.) srpen   2010 
 Informace o možnostech uplatnění na trhu práce v Rychnově n. Kněžnou 

(informační zdroj z Úřadu práce)     říjen    1999 
 Uplatnění absolventů na trhu práce (Mgr. Mecner)   prosinec  2001 
 Závěry jednání meziokresních optimalizačních komisí    1998 až 1999 
 Zřizovací listina vydaná Podorlickým sdružením zaměstnavatelů pro školskou 

právnickou osobu s názvem Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, 
Dobruška, čj. 004/PoSZ-2005, ze dne 31. srpna 2005 

 Zakladatelská smlouva Podorlického sdružení zaměstnavatelů ze dne 11. června 
2005 

 Podpisová listina Zakládací smlouvy Podorlického sdružení zaměstnavatelů, 
v Dobrušce  11. června 2005 

 Identifikace ekonomického subjektu, výpis z registru ekonomických subjektů ze dne 
13. 7. 2005 

 Rozhodnutí MŠMT, čj. 36 478/05-21, o zápisu školské právnické osoby Střední 
škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška do rejstříku školských 
právnických osob ke dni 22. 4. 2006, ze dne 22. března 2006 

 Rozhodnutí MŠMT, čj. 35 767/05-21, o zápisu právnické osoby s názvem Střední 
škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška do rejstříku škol a školských 
zařízení, ze dne 28. 2. 2006, s účinností od 1. 9. 2006 

 Rozhodnutí MŠMT, čj. 15 416/06-21, o opravě zápisu sídla školské právnické osoby 
s názvem Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška v rejstříku 
školských právnických osob, ze dne 12. 6. 2006, s účinností od 12. 6. 2006 

 Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, čj. 4960/SM/2007-7, ve věci 
zápisu změny v údajích právnické osoby s názvem Střední škola – Podorlické 
vzdělávací centrum, Dobruška, vedených v rejstříku škol a školských zařízení, 
ze dne 22. 5. 2007, s účinností od 1. 9. 2007 

 Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 15. 6. 2007 
 Jmenování do funkce ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola – 

Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, ze dne 10. 7. 2006, čj. PoSZ-06/1001, 
s účinností od 1. 9. 2006 

 Výkaz o střední škole S 8-01 podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 11. 10. 2006 
 Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2006 ze dne 11. 10. 2006 
 Třídní výkazy všech tříd (záznamy pro školní rok 2006/2007) 
 Koncepce školy do roku 2006 ze dne 30. července 2001 
 Projekt dalšího využití střední školy v Dobrušce ze dne 15. června 2005 
 Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 2006/2007 
 Organizační řád školy platný od 4. září 2006 
 Školní řád platný od 4. září 2006 
 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 
 Národní rozvojový plán 2004 - 2006 
 Národní program počítačové gramotnosti (NPPG) ministerstva informatiky 
 Strategie regionálního rozvoje České republiky ministerstva pro místní rozvoj   
 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky  Operační program rozvoj 

lidských zdrojů   
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 

MŠMT 
 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 

SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍM RADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
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Část II. 
 
 

Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR. 
 

 

Učební plány  

Kód oboru Název oboru 
Kdo vydal učeb. 

dokumenty 
Pod  č. j. Platnost od 

23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení MŠMT ČR 29 459/01-23 1.září 2002 ppr 

23-45-L/002 Mechanik seřizovač MŠMT ČR 26 257/2000-23 1.září 2000 ppr 

23-51-H/001 Zámečník MŠMT ČR 25 919/02-23 1.září 2003 ppr 

23-52-H/001 Nástrojař MŠMT ČR 23660/02-23 1.září 2002 ppr 

26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy MŠMT ČR 29 161/99-23 1.září 1999 ppr 

23-55-H/002 Klempíř-strojírenská výroba MŠMT ČR 17 042/2003-23 1.září 2003 ppr 

23-56-H/002 Obráběč kovů MŠMT ČR 15 837/01-23 1.září 2001 ppr 

64-41-L/524 Podnikání (nást.) MŠMT ČR 21 236/2004-23 1.září 2005 ppr 

 

 

 

Část III. 

 

Údaje o pracovnících školy. 
 

 

a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy 

 

         

Pedagogičtí pracovníci všeobecně vzdělávacích předmětů a většina ped. pracovníků 
odborných předmětů mají potřebnou praxi pro vzdělávací proces, jsou způsobilí pro 
výuku.  Procento kvalifikovanosti musí posoudit ČŠI na základě jejich zjišťování 
s ohledem na změnu platnosti zákonů.  

 

 

b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků,  

 

 

Počet pedagogických pracovníků:  29 

Počet nepedagogických pracovníků:    5 

 

 

d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. 

 

Minulý školní rok Tento školní rok 

-------- 0 

 

 

 

e) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli. 

 

 Minulý školní    rok Tento školní   rok 

Nastoupili 7  5  

 Na jinou školu Mimo školství  Na jinou školu Mimo školství 

Odešli 0 0 0 1 
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f) Počet pracovníků v důchodovém věku. 

 

 Minulý školní rok  Tento školní rok  

Důchodový věk 1 1 

 

 

 

g) Počet nekvalifikovaných pracovníků 

.            

 Minulý školní rok  Tento školní rok  

Pedagog. pracovník 4 5 

Nepedagog. pracovník 0 0 

 

 

 

h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. 

 

Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků 

ekologie 1 

školení lektorů TŠ o.s. – činnostní učení 2 

 



Strana 11 (celkem 27) 

Část IV 

 

Údaje o přijímacím řízení (příští školní rok) 
 

 

Počty přijatých žáků po 1. kole přijímacího řízení: 
 

kód oboru 
vzdělání 

název oboru 
vzdělání 

délka  
studia 

forma  
vzdělávání 

ukončení  
studia 

pro 
uchazeče 

školní rok 
2008/2009 

přihlášeno 
v 1. kole 

přijato 
v 1. kole 

18-20-M/01 Inf. technologie 4,0 DE MT PŠD 52 46 

23-44-L/001 Mech. str. a zař. 4,0 DA MT PŠD 8 6 

23-45-L/001 Mech. seřizovač 4,0 DA MT PŠD 9 7 

23-56-H/01 Obráběč kovů 3,0 DE VL PŠD 7 4 

23-51-H/01 Strojní mechanik 3,0 DE VL PŠD 9 10 

23-55-H/01 Klempíř  3,0 DE VL PŠD 11 8 

23-52-H/01 Nástrojař 3,0 DE VL PŠD 6 5 

64-41-L/524 Podnikání 2,0 DE MT VYU 41 29 

64-41-L/524 Podnikání 3,0 DA MT VYU 57 55 

 

 

Celkový počet přijatých žáků, kteří ke 1.9.2009 nastoupili: 
 

 

OBORY POČET 

23-55-H/01  Klempíř 8 

23-52-H/01 Nástrojař 5 

23-56-H/01 Obráběč kovů 4 

23-51-H/01 Strojní mechanik 10 

18-20-M/01 Informační technologie 46 

26-47-M/002    Elektronické počítačové systémy 58 

23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 23 

23-45-L/001 Mechanik seřizovač 30 

23-55-H/002   Klempíř strojírenská výroba 18 

23-52-H/001   Nástrojař 4 

23-56-H/001   Obráběč kovů 11 

23-51-H/001   Zámečník 10 

64-41-L/524 PODNIKÁNÍ   denní 52 

64-41-L/524 PODNIKÁNÍ   dálkové 171 
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Část V. 

Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů  

 

 

Kód oboru 

 

Název oboru 

1. 

roč 

2. 

roč 

3. 

roč 

4. 

roč 

5. 

roč 

6. 

roč 

7. 

roč 

8. 

roč 
celk

em 

Poč. 

tříd 

celk

. 

23-44-L/001 Mechanik str. a zař. 6 9       15 1,0 

23-44-L/001 Mechanik seřizovač 12 9       21 1,0 

26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy 32 24       56 2,0 

23-51-H/001 Zámečník 3 8       11 0,5 

23-55-H/002 Klempíř str. výroba 11 5       16 0,5 

23-55-H/002 Obráběč kovů 2 10       12 0,5 

64-41-L/524 Podnikání  denní 31 25       56 2,0 

23-52-H/001 Nástrojař 3 0       3 0,5 

64-41-L/524 Podnikání  dálkové 90 46       177 7,0 

 

 

b)  prospěch žáků ve škole   

1M 2,11 

1NA 1,93 

1NB 1,82 

1NC 1,85 

1ND 2,41 

1PS 2,36 

1OK 2,57 

2M 2,47 

2NA 2,31 

2NB 2,52 

2ND 2,83 

2OZ 2,72 

2PS 2,42 

3NO 2,54 

3NS 2,15 

 

 c)  Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. 

 

1M 49,39 

1NA 37,48 

1NB 16,03 

1NC 13,79 

1ND 82,72 

1PS 64,37 

1OK 119,12 

2M 93,06 

2NA 14,95 

2NB 15,42 

2ND 115,79 

2OZ 73,82 

2PS 136,23 

3NO 9,46 

3NS 21,05 
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d) Snížený stupeň z chování 

 

1M 2 – 0 ; 3 – 0 

1NA nehodnoceno – nástavbové  studium 

1NB nehodnoceno – nástavbové  studium 

1NC nehodnoceno – nástavbové  studium 

1ND nehodnoceno – nástavbové  studium 

1PS 2 – 0 ; 3 - 0 

1OK 2 – 0 ; 3 - 1 

2M 2 – 0 ; 3 - 1 

2NA nehodnoceno – nástavbové  studium 

2ND nehodnoceno – nástavbové  studium 

2NB nehodnoceno – nástavbové  studium 

2OZ 2 – 3 ; 3 – 4 

2PS 2 – 0 ; 3 – 0 

3NO nehodnoceno – nástavbové  studium 

3NS nehodnoceno – nástavbové  studium 

 

 

e) Celkový počet neomluvených hodin. 

1M 9 

1PS 9 

1OZ 362 

1ND 0 

1NSA 0 

1NSB 0 

2ND 0 

2NO 0 

2NS 0 

 

 

 

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních k 31. 8. 

 

 

Maturitní zkoušky – výsledky: 

 

 

 

Kód oboru 

 

Název oboru 

Počet ž 

celkem 

Počet ž. 

s vyznamen. 

Počet ž. 

prospěl 

Počet ž. 

neprospěl 

64-41-L/524 Podnikání  denní 23 1 19 3 

64-41-L/524 Podnikání  dálkové 39 3 36 0 

 

 

g) prevence sociálně patologických jevů 

 

Naše škola je zaměřena na výuku studijních a učebních strojírenských oborů. Třídní 

kolektivy jsou složeny pouze z chlapců, v učebních oborech často z neúplných, 

problémových rodin, které vyžadují soustavné výchovné působení a pomoc. 

Program protidrogové prevence školy je zpracován na základě minimálního 

preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových 

látek „Škola bez drog“. 
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Program je zpracován v souladu se zákonem k prevenci zneužívání návykových látek 

ve školách a školských zařízeních. 

Tento program je závazným opatřením školy pro uplatňování prevence proti sociálně 

patologických jevům na škole. Slouží pedagogickým pracovníkům jako vodítko 

v provádění permanentní prevence ve výchovně vzdělávacím procesu. Cílem je realizací 

tohoto minimálního preventivního programu předejít sociálně patologických jevům u 

ohrožené mládeže na naší škole. Garantem jeho plnění byl metodik prevence Mgr. 

Vítězslav Mecner.  

 

Část VI. 

 
A) Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2007/2008 nebyla inspekce provedena. 

 
B) Audit 

  

V souladu s metodickým pokynem MŠMT k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 

Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve 

znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2008, byl ve škole proveden audit 

nezávislou firmou A&CE Audit, s.r.o., Brno.  

Auditor popsal skutečnost že : 

o ověřil přiložený výkaz zisku a ztráty soukromé školy za období od 1. 1. 2008 do 

31.12.2008; 

o ověřil soulad rozhodnutí Rady školské právnické osoby soukromé školy o rozdělení 

zisku za auditované období se zaúčtováním v následujícím období; 

o ověřil splnění podmínek použití zisku soukromé školy za rok 2008 podle zákona na 

vzdělávání a školské služby; 

o auditor definoval odpovědnost soukromé školy a odpovědnost auditora; 

Rozsah auditu: 

o audit byl proveden v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech a 

o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

Mezinárodními auditorskými standardy a Aplikačními doložkami Komory 

auditorů České republiky; 

o auditor podepsal rozsah provedené činnosti a to, že provedený audit 

poskytuje dostatečný základ pro vyjádření výroku auditora; 

Výrok auditora:  B E Z  V Ý H R A D  

 

C) Kontrola VZP ČR 
Provedena Krajskou pobočkou pro Královéhradecký kraj ÚP Rychnov nad Kněžnou dne 

4.3.2009 č.j.: 564/09/1. 
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Kontrola byla provedena za období IX.2006 až I.2009. 

Závěrečný protokol: byl zjištěn nález přeplatku pojistného, který bude Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnou škole vrácen. 

 

D) Kontrola pojistného na sociálním zabezpečení provedena 
OSSZ RK 

Kontrola provedena dne 22. a 30.6.2009 za období 1.8.2007 až 31.12.2008. Byl 

vypracován Protokol o kontrole č.j.: 525/09. Kontrolou nebyly zjištěny žádné vážné 

nedostatky.  

 

 
E) Veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků 

státního rozpočtu 
Provedena dne 21.4.2009 kontrolními pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje na základě pověření č. 97/2009.  Kontrolované období školního roku 2007/2008 a 

účetního období 2008.  

Závěr: Právnická osoba Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 

doložila, že využívá prostředky státního rozpočtu v kontrolovaném období v souladu 

s platnými předpisy a nedopustila se porušení rozpočtové kázně.  

 

 
F) Kontrola provedena Krajskou hygienickou stanicí 

Kontrola provedena dne 17.2.2009.  Předmětem kontroly byla budova teoretické výuky, 

která v té době byla ve správě SPŠ el. Dobruška. Sepsán Protokol o kontrolním zjištění. 

S uvedenými nedostatky byl seznámen správce objektu a následně i vlastník – 

Královéhradecký kraj. Následně byl vypracován projekt na zateplení celého objektu a 

provedení stavebních oprav. Finanční položkový rozpočet byl předán k projednání Radě 

Královéhradeckého kraje.  

 

 

Část VII. 
 
Další aktivity školy – grantové projekty Královéhradeckého kraje 
 

1. Podporou modularizací vzdělávacích programu ke 
zmírnění nedostatku kvalifikovaných pracovníku technických profesí 
v Podorlickém mikroregionu 
 
     Výukové moduly  vzdělávacích programů sestavených přímo z konkrétních požadavků 

firem v rámci ukončené podpory grantového projektu dále připravuje Podorlické 

vzdělávací  centrum  Dobruška ve spolupráci s partnerem RHK SVČ.  Střední škola - 

Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce v převzatém areálu s 55ti-letou tradicí 

technického vzdělávání  je zárukou nejen kvalitní  teoretické výuky, ale zejména praktické 

přípravy (zacvičení) na konvenčních i NC a CNC strojích, rukodělné dovednosti, sváření, 
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tisku, klempířství aj.  Personální obsazení je zajištěno zkušenými vlastními i externími 

lektory  a tradiční dlouhodobá vazba na okolní výrobní  organizace umožňuje i realizace 

nejpožadovanějších odborných  kurzů z oblasti propojení výpočetní techniky a 

informačních systémů s moderní  technikou, zejména NC a CNC systémy, ale i 

konstrukcí a technologií, včetně komplexního uzavřeného řídícího a informačního 

podnikového systému.   

      

2. Podorlické informační centrum rozvoje lidských zdrojů 

 
Realizovaný projekt v Podorlickém mikroregionu i po ukončení podpory dále 

shromažduje, zpracovává a vyhodnocuje informace z oblasti lidských zdrojů. Zveřejňuje 

výsledky a navrhuje pro různá časová období optimální řešení vedoucí k souladu potřeb 

trhu práce s reálným kvalifikačním potenciálem. Zároveň pružně reaguje na okamžité 

požadavky trhu práce a provádí operativní návrhy vedoucí k optimálnímu řešení. 

Vzhledem ke své obsáhlé databázi akreditovaných vzdělávacích programů, učebních 

dokumentů a vzdělávacích institucí je připraven dle požadavku zaměstnavatelů vyvíjet a 

realizovat vzdělávací programy. Zpětná vazba systému umožní zadavateli aktivní 

spoluúčast a průběžnou kontrolu nad řešením zadání až do jeho splnění. Zveřejňováním 

určených informačních výstupů bude veřejnost mikroregionu průběžné informována o 

aktuálním dění v oblasti lidských zdrojů. Informační výstupy odstraní absenci přehledu 

potřebnosti a uplatnitelnosti jednotlivých profesí v mikroregionu a tím usnadní veřejnosti 

naplánování správné volby perspektivní profesní přípravy v dostatečném časovém 

předstihu.  

 
 
 

3. Projekt k výuce cizích jazyků 
 
Od 1. ledna 2009 naše škola realizuje grantový projekt  

„Cizí jazyky logicky a činnostně pro technické obory středních škol až k maturitě“. 

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických oborů formou implementace 

školních vzdělávacích programů. 

 
 
 

4. Projekt z ROP NUST II Severovýchod 

 
Ve šk. roce 2008/09 škola úspěšně realizovala projekt: 

„Efektivní výukou CNC systémů ke snadnému uplatnění na trhu práce“ 

Díky projektu zakoupila Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce: 

CNC vertikální obráběcí centrum     IKC – 500C  

CNC soustruh   IKS – 410 S 

Identifikace operačního programu: 
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Název operačního programu:  ROP NUST II Severovýchod 

Název prioritní osy:   Podpora podnikatelského prostředí 

Název oblasti podpory:  Podpora rozvoje spolupráce se středními školami 

a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních 

aktivit v regionu 

Název výzvy:    5. kolo výzvy – oblast podpory 4.2 

Datum zahájení projektu:  01.04.2008 

Datum ukončení projektu:  31.01.2009 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  2 914 478,01 Kč 

Dodavatel - vítěz výběrového řízení: INAXES CNC MACHINERY  

divize společnosti PROMA CZ s.r.o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 18 (celkem 27) 

Část VIII. 
 
 

Zpráva o hospodaření  
 
 

 

PŘÍSPĚVKY Z KHK 2008 
  

ÚZ Název Datum  Částka  

  

33155 NIV 28.1.2008          1 076 200,00 Kč  

33155 NIV 23.4.2008          1 149 300,00 Kč  

33155 NIV 4.7.2008          1 532 907,00 Kč  

33155 NIV 11.11.2008          2 326 490,00 Kč  

33155 vratka   -            14 266,00 Kč  

  

33155 CELKEM          6 070 631,00 Kč  

  

ÚZ Název Datum  Částka  

  

33005 pedagog 21.8.2008              36 000,00 Kč  

  

  CELKEM              36 000,00 Kč  

  

ÚZ Název Datum  Částka  

  

  učni 3.12.2008              24 500,00 Kč  

    13.1.2009 -              6 500,00 Kč  

  

  CELKEM              18 000,00 Kč  

  

ÚZ Název Datum  Částka  

  

    9.7.2008            140 000,00 Kč  

    1.7.2008            100 000,00 Kč  

  

  CELKEM            240 000,00 Kč  

  

CELKEM DOTACE Z KHK       6 364 631,00 Kč  

    

OSTATNÍ  VÝNOSY  2008 
  

ÚP RK            182 000,00 Kč  

ŠKOLNÉ            835 667,00 Kč  

  

CELKEM DOTACE        1 017 667,00 Kč  

  

VÝNOSY CELKEM       7 382 298,00 Kč  
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NÁKLADY 2008 
  

Mzdová náklady          3 824 835,00 Kč  

Zákonné sociální pojištění            914 005,00 Kč  

Zákonné sociální náklady              28 611,00 Kč  

Spotřeba energie            747 323,00 Kč  

Ostatní služby          1 000 753,00 Kč  

Odpisy            569 797,00 Kč  

Jiné náklady                5 325,00 Kč  

  

NÁKLADY CELKEM       7 090 649,00 Kč  

  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK          291 649,00 Kč  

 

 
Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2008/2009 

 

Ukazatel Kč 

Poskytnutá dotace  od 1.9.2008 do 31.8.2009 
9 149 744,00 

Použitá dotace , v tom: 9 149 744,00 

Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem  5 456 670,50 

            v tom: a) PLATY 4 455 560,50 

                      b) OPPP 1 001 110,00 

Odvody na zákonné pojistné 1 310 147,00 

Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom: 2 382 926,50 

                     učebnice a učební pomůcky 230 006,50 

                     nákup vody, paliv, energie 790 860,00 

                     služby pošt 2 100,00 

                                telekomunikací 6 000,00 

                     programové vybavení 73 154,00 

                     nájemné  *) 187 100,00 

                     opravy a udržování 105 600,00 

                     cestovné 162 500,00 

                     ostatní jiné 825 606,00 
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Část IX. 
 

Další cíle školy 

 
Tvorba nových vzdělávacích programů a jejich akreditace na MŠMT ČR: 
 

REGIONÁLNÍ 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

 (partner)

Střední škola - Podorlické 

vzdělávací centrum

 

UNIVERZITA 

HRADEC KRÁLOVÉ

(partner) 

VÝVOJ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ V NAŠÍ ŠKOLE

Analýza potřeb

Kvalifikační profil 

absolventa

Organizační zajištění

Vývoj a zpracování

Zapracování ICT

Příprava lektorů

Pilotní kurzy

Vyhodnocení, zpětná 

vazba, korekce

Zhotovení metodiky 

k ověření znalostí 

a dovedností

Zaměstnavatele 

Podorlického mikroregionu

 

Žádost o udělení akreditace 

MŠMT ČR

 

Podorlické sdružení 

zaměstnavatelů
 

Institut dalšího vzdělávání

 

 

Podorlické informační centrum 

Rozvoje lidských zdrojů 
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Rozšíření aktivit vlastní pedagogicko kineziologické poradny: 
 

Pedagogicko kineziologická poradna v areálu naší školy je vedena 
kvalifikovaným pedagogickým pracovníkem s mnohaletou kineziologickou praxí. Poradna se 
bude věnovat soustavné péčí o žáky potřebující odbornou radu, kteří jsou z jakýchkoli 
důvodů vyřazeni pro vývojovou poruchu z učení s cílem spoluprací vytvořit a zabezpečit 
podmínky pro úspěšné studium na naší škole. 

Jde o jedinečnou metodu, hrazenou  v našich sousedních státech plně zdravotní 
pojišťovnou. Na naší škole jsou vlastní studenti výrazně zvýhodněni. S využitím poradny 
dosahují žáci zlepšující se výsledky učení a mnohdy se probudí i jejich zájem o další 
studium. V poradně u těchto žáků bývá často zjištěno odborné nadání, které doposud 
nebylo objeveno. Poradna pomáhá k překonání bariér při odkrývání a rozvíjení schopností a 
nasměruje žáky při jejich rozhodování. 

Protože jde o komplexní péči, poradnu využívají jak rodiče, tak děti a mládež 
zejména při potřebě řešení svých životních situací.   

 
 
Propagace technických profesí 
 

V pátek 10. září proběhl ve Střední škole – Podorlickém vzdělávacím centru v 

Dobrušce již druhý ročník Prezentace firem Podorlicka. Akce byla zaměřena hlavně pro 

žáky závěrečných ročníků základních škol, pro pedagogické pracovníky – především 

výchovné poradce, ale i ostatní zájemce. Výstava se konala pod záštitou náměstka 

hejtmana Královéhradeckého kraje a starosty města Dobrušky s finanční podporou 

Královéhradeckého kraje. I přes značné ekonomické problémy, které většina firem 

v současné době řeší, se prezentace účastnilo 24 firem z Podorlického regionu. Až na 

jednu místní základní školu výstavu navštívili žáci a pedagogové nejen všech ostatních 

místních a okolních základních škol, ale i školy vzdálenější – z Rychnova n. Kn., 

Vamberka, Borohrádku, Týniště n. Orl, Solnice, Dobřan, Dobrého, Opočna, Olešnice. ..aj. 

Žáci využili i bohatý doprovodný program včetně přepravy a absolvování dalších dvou 

tématických exkurzí v moderních firmách: INAXES CNC obráběcí stroje a PROMA CZ  

s.r.o.. Celkem 380 žáků a pedagogů získalo informace o potřebách firem v oblasti 

přípravy a vzdělávání žáků v perspektivních oborech, ve kterých po absolvování střední 

školy naleznou v tomto regionu uplatnění. Všichni návštěvníci získali  novou brožuru 

„Profesní poradce Podorlicka“, která uvádí přehled učebních a maturitních oborů 

v závislosti na uplatnitelnosti v jednotlivých firmách, aktuální mzdové ohodnocení a další 

informace. Pro další zájemce je tato brožura k dispozici ve Střední škole – Podorlickém 

vzdělávacím centru v Dobrušce nebo na Hospodářské komoře v Rychnově nad Kněžnou. 

Organizátoři výstavy, Podorlické sdružení zaměstnavatelů a Hospodářská 

komora – jednatelství Rychnov nad Kněžnou, děkují managementu základních škol, že 

v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje umožnili svým žákům přístup k těmto informacím, které jsou pro 

ně přinejmenším stejně tak významné jako následná volba střední školy. Rozumné je 

nejdříve vědět co a proč chci studovat a teprve následně kde. Druhý ročník Prezentace 

firem Podorlicka jistě pomohl většině návštěvníkům zvolit správnou odpověď. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/DZ_KHK_2008-2009_1.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/DZ_KHK_2008-2009_1.pdf
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Prezentace firem Podorlicka – druhý ročník 
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Rada Královéhradeckého kraje schválila usnesením č. 15/629/2008 

ze dne 26. 5. 2008 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje 2 projektům podaných naší školou: 

 

Název organizace Název projektu 
Výše žádané 
podpory v Kč 

doporučená výše daru v 
Kč  

doporučená výše dotace v 
Kč 

investice neinvestice investice neinvestice 

Střední škola - 
Podorlické vzdělávací 

centrum, Dobruška 

Podpora outdoorových aktivit a 
netradičních forem do hodin 

tělesné výchovy a sportovních 
kurzů. 

150 000   100 000     

Střední škola - 
Podorlické vzdělávací 

centrum, Dobruška 

Přírodovědné a technické předměty 
činnostně a tvořivě 

200 000       140 000 

 

Tyto finanční prostředky byly v daném časovém harmonogramu účelově využity 

na modernizaci učebních pomůcek u technických odborných předmětů, elektrotechniky a 

k vybavení pomůckami pro netradiční výuku tělesné výchovy a sportovních kurzů. 

Uskutečněné hlavní sportovní aktivity: 

 

CYKLOKURZ 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 24 (celkem 27) 

Lyžařský kurz březen 2009 Janské Lázně 

 

 

 

Vodácký kurz červen 2009 Vltava 
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Na slavnostním vyřazení absolventů, které proběhlo v kině 70 za účasti starosty 
města, bylo předáno nejen vysvědčení o řádné maturitní zkoušce, ale i certifikát 
europass. Absolventi oboru Podnikání jsou nyní vybaveni dokladem o vzdělání 
pro pohyb po celé EU. Základem jejich vzdělání zůstává odbornost, se kterou 
přišli na školu a doplnili si své možnosti samostatné podnikatelské činnosti 
maturitní zkouškou, ale rozšířili tak své možnosti při vyhledávání místa na trhu 
práce. 

  

 

 

 

 

 

První místo v okresní soutěži 

V okresním kole Literární soutěže v rámci projektové aktivity Zvýšení prestiže výuky 

manuálních dovedností ve školách zvítězila naše žákyně prvního ročníku studijního 

oboru Elektronické počítačové systémy. 

V krajském kole obsadila v kategorii 

středních škol druhé místo 
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Část X. 

 
 

Závěr 
 

I přes hospodářskou krizi trvá zájem organizací o absolventy technických oborů a 

to zejména strojírenských profesí. Žáci účastnili řady stáží, praxí v rámci odborného 

výcviku a tematických exkurzí v mnoha strojírenských výrobních organizací. Tyto aktivity 

cíleně směřují ke kvalitní a efektivní přípravě s důrazem na praktické dovednosti dle 

požadavků moderních výrobních organizací.    

Nejvýraznější podpora a spolupráce byla zejména s těmito organizacemi:  

 K.B.A. GRAFITEC s.r.o. ., Opočenská 83, Dobruška 

 Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, závod Kvásiny 

 ESAB Vamberk, s.r.o., Smetanovo nábřeží 334, Vamberk 

 T.F.A. ALFA s.r.o., Procházkova 430, Kostelec nad Orlicí 

 ROJEK a.s., závod Kostelec nad Orlicí 

 NOVÝ ELTON, a.s., Náchodská, Nové Město nad Metují 

 PROMA CZ-středisko Mělčany, Dobruška 

 PANAM s.r.o., Doly 423, Dobruška 

 KOVPAL Dobruška s.r.o., Černíkovice 

 KOVAP v.d. Náchod, Nový Hrádek 

 ELTAX v.d., Olešnice v Orlických horách 

 MAREX CZ s.r.o., kovovýroba, Bačetín 

 GESTRA s.r.o. Sedloňov 16 

 

Významně naší školu podpořilo město Dobruška, které ji dlouhodobou výpůjčkou 

na 10 let poskytlo pro její další rozvoj výukový areál Pulice č. 105. Jedná se o 

dvoupodlažní školní budovu, která byla po povodni v roce 1998 zrekonstruována. 

V každém podlaží je sociální zařízení pro dívky, chlapce a zaměstnance. V přízemí jsou 

sprchové boxy.  Pomocné a výukové prostory obsahují sborovnu učitelů, kabinet, čtyři 

učebny, tělocvičnu a venkovní sportovní areál. Prostorné schodiště a chodby splňují 

hygienické a bezpečnostní požadavky. Vytápění celé budovy je automatické plynovým 

kotlem.  

Škola tak mohla zažádat o rozšíření celkové kapacity počtu žáků o počet 

schválený hygienou a od 1.9.2009 zahájit výuku i v tomto areálu. 
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Z pověření zřizovatele - Podorlické sdružení zaměstnavatelů a v souladu s 

národním projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy UNIV 2 – KRAJE  naše 

škola požádala o zařazení do krajské sítě center celoživotního učení. 

 

Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce dle projektu úspěšně 

navázala na tradice předchozí Integrované střední školy a ve stejném areálu Pulická 695 

v Dobrušce bude ve spolupráci s organizacemi nadále připravovat žáky zejména pro 

Podorlický region v perspektivních učebních a maturitních oborech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


