SMÍCHOVSKÁ STěEDNÍ PRģMYSLOVÁ
ŠKOLA

Výroþní zpráva 2004/2005

I.
Základní údaje o škole, školském zaĜízení
1.

PĜesný název školy dle zĜizovací listiny ve znČní platném k 31.8.2005.
Smíchovská stĜední prĤmyslová škola, Praha 5, Preslova 25

2.

ěeditel a statutární zástupce Ĝeditele, jejich e-mail a telefon.
Ing. Radko Sáblík,
radko.sablik@ssps.cz,
257 320 533
Mgr. Zbyšek Nechanický, zbysek.nechanicky@ssps.cz,
257
320
533

3.

Webové stránky školy (souþasná adresa).
www.ssps.cz

4.

Souþásti školy a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského
rejstĜíku).
Kapacita 650 žákĤ

5. Obory vzdČlání a vzdČlávací programy konzervatoĜí a VOŠ, které škola
vyuþuje a jsou zaĜazeny ve školském rejstĜíku

souþást školy

kód

23-41M/001
26-47M/001
26-47M/003
64-42M/007
78-42M/001

název oboru / vzdČlávacího
programu

strojírenství
Výpoþetní technika
Informaþní
technologie- aplikace
osobních poþítaþĤ
Obchodní
management ve
strojírenství
Technické lyceum

cílová
kapacita
oboru /
programu

poznámka
(uvećte, pokud
obor nebyl
vyuþován, je
dobíhající atd.)

130
270
130
Od 1.9. 2005
130

Není
vyuþován

130

6.

ZmČny ve skladbČ oborĤ vzdČlání / vzdČlávacích programĤ oproti školnímu
roku 2003/2004 :
a. nové obory / programy: informaþní technologie – aplikace
osobních poþítaþĤ
b. zrušené obory / programy

7.

Odlouþená pracovištČ školy (do závorky uvećte vlastníka objektu):
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstĜíku:
nemáme
b. jiná:
nemáme
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8.

Struþná charakteristika materiálnČ technického vybavení školy, školského
zaĜízení

Smíchovská stĜední prĤmyslová škola má jedinou budovu v Praze 5,
PreslovČ ulici 25/72. V této budovČ jsou školní dílny, tČlocviþna, 6
odborných uþeben výpoþetní techniky, technologické a strojnické
laboratoĜe, laboratoĜe automatizace, elektrotechniky, poþítaþĤ a
pĜíslušenství a laboratoĜ fyziky.
TČlesná výchova je realizována ve vlastní tČlocviþnČ a dále v pronajaté
tČlocviþnČ Sokola Smíchov I, na sokolském cviþišti Mrázovka a na hĜišti
DČtského ostrova.

9. Školská rada (Rada školy) – datum zĜízení, seznam þlenĤ
Rada školy nebyla zĜízena.

II.
Pracovníci školy, školského zaĜízení
Pedagogiþtí pracovníci – za každou souþást školy vyplĖte vždy samostatné
Ĝádky, podle potĜeby je v tabulkách pĜidejte

interní uþitelé
pĜepoþtení na plnČ
zamČstnané

externí uþitelé
fyzické osoby celkem

externí uþitelé
pĜepoþtení na plnČ
zamČstnané

3

50

42,7

0

0

50

42,7

04/05

3

3

48

41,4

0

0

48

41,4

pedagogiþtí pracovníci
pĜepoþtení na plnČ
zamČstnané
lk

interní uþitelé
fyzické osoby celkem
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pedagogiþtí pracovníci
fyzické osoby celkem

Ĝeditel a zástupce Ĝeditele
pĜepoþtení na plnČ
zamČstnané

03/04

vČková struktura pedagogických pracovníkĤ (stav ke dni vyplnČní
zahajovacího výkazu)
souþást
školy

vČk

b.

Ĝeditel a zástupce Ĝeditele
fyzické osoby celkem

poþty osob (uvádČjte údaje ze zahajovacích výkazĤ)

školní rok

a.

souþást školy

1.

do 30
let
vþetnČ

31 - 40

41 - 50

51 - 60

nad 60
let

z toho
dĤchodci

prĤmČrn
ý vČk

poþet

4
3

7
5

14
6

11
6

12
2

9
2

47
43

z toho žen

3

Vysokoškolské
nepedagogické

Bc. Mgr. Dr. Bc Mgr. Dr.
z toho
z toho
.
bez
s DPS
DPS

1

17

1

0 21

0

20

1

0

(stav

ke

dni

vyplnČní

s DPS

bez
DPS

StĜední odborné
s maturitou
pedagogického
smČru

souþást
školy

Vysokoškolsk
é
pedagogické

pracovníkĤ

VOŠ
pedagogická

kvalifikace pedagogických
zahajovacího výkazu)

c.

0

0

0

VOŠ
nepedagogické
ho
smČru

StĜední odborné
s maturitou
nepedagogickéh
o smČru

s DPS

bez
DPS

6
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Poznámka : Osoba, která získala titul Ing., vystudovala magisterské studium. Z tohoto dĤvodu
uvádČjte tyto osoby do kolonky Mgr.

d.

aprobovanost pedagogických
zahajovacího výkazu)

souþást školy

pracovníkĤ

ke

dni

vyplnČní

celkem %
z celkového
poþtu ped.
pracovníkĤ
96
4

poþet pedagogických pracovníkĤ
aprobovaných
neaprobovaných

e.

(stav

46
2

další vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ

semináĜe
kurzy
doplĖkové
pedagogické
studium
školský
management
rozšiĜování
aprobace
jiné (uvést jaké)

poþet

zamČĜení

poþet
úþastníkĤ

vzdČlávací instituce

2

CJL, anglický jazyk

7

Pedagogické centrum,
Státní jazyková škola v
Praze

4
typy

ICT

74

SSPŠ

1

Pro vyuþující
odborných
pĜedmČtĤ

1

MasarykĤv institut

1

Pro zástupce ěŠ

1

Pedagogická fakulta UK

0

0

0

0

VzdČlávání komise humanitních pĜedmČtĤ
ProfesoĜi komise /Novák, Houska, Keharová, Liptáková/ se úþastnili
semináĜĤ Pedagogického centra Praha,výbČr byl cílený, poznatky z tČchto
semináĜĤ obohatí výuku literatury a dČjepisu a základĤ spoleþenských
vČd. Zhlédli jsme tyto pĜednášky:
a) Cesta do hlubin kantorovy duše
b) SvČtová a þeská literatura þetbou a interpretací
- interpretace a dezinterpretace literárního díla
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c)
d)
e)
f)

- ženské a mužské téma v literatuĜe
- poetika modernismu a postmodernismu v literatuĜe
Školní dČjepis vþera a dnes
Stylistika a syntax na stĜedních školách
Etologie þlovČka
ýeskoslovenská politika a Blízký východ po roce 1948

Prof. Liptáková absolvovala kurz ICT pro výuku þeského jazyka na
stĜedních školách.
Všichni þlenové komise zdárnČ absolvovali poþítaþové školení / P /, které
probíhalo bČhem školního roku a rozšíĜili si svoje znalosti v obsluze PC. Po
absolvování obdrželi všichni þlenové pĜíslušný certifikát.
VzdČlávání komise cizích jazykĤ
Po celý školní rok 3 vyuþující navštČvovali metodický a literární semináĜ
pĜi Státní jazykové škole v Praze. SemináĜ umožĖuje kontakt se
souþasným jazykem, s kulturními událostmi u nás i ve svČtČ, s literárními
novinkami v anglicky mluvících zemi a s metodikou výuky anglického
jazyka. Vede ho již mnoho let zkušená lektorka paní Michaela ýaĖková.
V tomto školních roce se vyuþující anglického jazyka a nČmeckého jazyka
zúþastnili kursu výpoþetní techniky . Všichni mají certifikát o zapoþtení
Úvodního modulu Školení pouþených uživatelĤ þíslo 20 – P0 – 714/ 2004.
Úþast na jazykových a metodických semináĜích a na konferencích:
29. 11. 2004 Metodický a jazykový semináĜ poĜádaný nakladatelstvím
Infoa. Úþast : Helena Dlouhá, Helena Kaigerová, Zuzana Stuchlíková.
8.3. 2005 Konference Lingua Forum poĜádaná jazykovou školou
Caledonian School. Téma. Aktuální trendy ve výuce cizích jazykĤ. Úþast:
Helena Dlouhá, Helena Kaigerová, Zuzana Stuchlíková a za nČmecký jazyk
Alice Musilová.
19.3. 2005 – Minikonference vyuþujících anglického jazyka poĜádaná
Cambridge University Press. Téma: metodika a souþasný jazyk. Úþast:
Helena Dlouhá, Helena Kaigerová, Zuzana Stuchlíková.
30.3. 2005 – Interaktivní semináĜ na téma „Co to znamená být Skot,
Welšan nebo Ir“ poĜádaný MČstskou knihovnou v Praze. Úþast: Helena
Dlouhá
6.4.2005 SemináĜ o mezinárodních jazykových zkouškách poĜádaný
jazykovou školou ETC
Úþast: Helena Kaigerová
6. 4. 2005 Interaktivní semináĜ na téma „Stereotypy o Británii a novinky
v britské literatuĜe“ poĜádaný MČstskou knihovnou v Praze. Úþast: Zuzana
Stuchlíková
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14.4. 2005 SemináĜ na téma „Jazykové aktivity pro mládež“ poĜádaný
Kongresovým centrem ILF. Úþast: Helena Dlouhá, Helena Kaigerová,
Zuzana Stuchlíková.
26.4. 2005 Metodický a jazykový semináĜ poĜádaný Express Publishing.
Téma: „Práce s pokroþilými studenty a autonomie studenta v hodinČ“.
Úþast: Helena Dlouhá, Zuzana Stuchlíková
28.4. 2005 SemináĜ poĜádaný MM Publications. Téma: „ StĜednČ pokroþilí
studenti“. Úþast: Helena Dlouhá, Zuzana Stuchlíková
10.5. 2005 SemináĜ o elektronických edicích slovníkĤ. PoĜádal Palác knih
Neoluxor.
Úþast: Helena Kaigerová
14.5. 2005 Celodenní konference vyuþujících angliþtiny, kterou
každoroþnČ poĜádá jazyková škola Akcent International House of Prague.
SemináĜe a workshopy – metodika, souþasný jazyk, nové uþebnice a
materiály pro uþitele, ukázkové hodiny.
Úþast: Helena Dlouhá, Helena Kaigerová, Zuzana Stuchlíková.
16.5. 2005 Interaktivní semináĜ „Jak si stanovit dosažitelné cíle a jak
pomoci
studentĤm dosáhnout dobrých výsledkĤ“. PoĜádáno Oxford
University Press. Úþast. Helena Dlouhá, Zuzana Stuchlíková.

VzdČlávání komise odborných pĜedmČtĤ
Typ školení

PoĜádající organizace

Jméno
Ing.Binderová
Ing. Cimlerová

P0, Autocad

SSPŠ

Mgr.Davidová

SSPŠ
SSPŠ

Mgr.DČdiþová

ZP1,P0
Poþítaþová grafika
a digitální
fotografie
Jazykový kurzangliþtina
P0

Mgr. Frýzková

-------

--------

Ing. Hanza CSc.

------

--------

Ing.Humhal

P0

SSPŠ

Ing. Chládková

P0

SSPŠ
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Magistrát hlavního mČsta Prahy

SSPŠ

Ing. Kabelová

P0

SSPŠ

Ing. Kadlec
Ing.Kalþík

P0
DPS
P0

SSPŠ
MasarykĤv ústav vyšších studií pĜi ýVUT
SSPŠ

Ing. Novotný

P0, Autocad

SSPŠ

Ing. Šrankota

--------

------

Ing. Štolba

P0, Autocad

SSPŠ

Mgr. VykypČlová

P0

SSPŠ

Mgr. Zelený

P0

SSPŠ

Ing. Vacková

--------

------

Sl. Konrádová

-------

-------

Bc Palek

P0

SSPŠ

VzdČlávání komise výpoþetní techniky
Školení SIPVZ
Pod organizaþním dohledem Ing. Kaiferové probíhalo školení SIPVZ po
celý školní rok. NČkteĜí vyuþující výpoþetní techniky získali bČhem školního
roku lektorské certifikáty a stali se tak školiteli kurzĤ, mnoho uþitelĤ
naopak absolvovalo kurzy úrovnČ Z, P0 i P1 a získalo tak certifikát o
absolvování kurzu.
V souþasné dobČ má:
- osm vyuþujících certifikát lektora pro školení Z a P0 (Ing. Hejhal,
Ing. Honsa, Mgr. Horáková, Ing. Kaiferová, Ing. Koþková, Ing.
Koníþková, Ing. Scharnaglová a Ing. Rožmberský),
- tĜi vyuþující certifikáty pro školení P1 (Mgr. Horáková je lektorem
pro školení Webových stránek a pro školení zpracování grafiky, Ing.
Scharnaglová pro školení CAD a Mgr. Liptáková je lektorem pro
využití IT pĜi výuce þeského jazyka a literatury).
Školení rĤzných úrovní navštČvují uþitelé naší školy i uþitelé z jiných škol.
Certifikáty o absolvování školení Z a P0 se v letošním školním roce
podaĜilo získat dalším 13 (Z) a 39 (P0) uþitelĤm, certifikáty o absolvování
školení úrovnČ P1 se podaĜilo získat 7 (CAD) a 13 (Zpracování grafiky)
uþitelĤm.
Školení CISCO
V letošním školním roce probČhl první roþník školení CISCO akademie.
Zájem o kurz silnČ pĜevyšoval kapacitní možnosti školy. Po úvodních
testech bylo vybráno 26 studentĤ, kteĜí ve dvou skupinách pod vedením
Ing. Koþkové a Mgr. Horákové absolvovali první dva semestry
þtyĜsemestrálního kurzu. ÚspČšnost studentĤ u nároþných postupových
testĤ byla vysoká. První semestr úspČšnČ uzavĜelo 20 studentĤ. Po
ukonþení i druhého semestru budou tito studenti pokraþovat ve školení
bČhem pĜíštího školního roku.
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V dubnu probČhly mezi studenty letošních prvních i druhých roþníkĤ
pĜijímací testy pro nové zájemce o absolvování CISCO akademie pro pĜíští
školní rok. Bylo pĜijato 24 studentĤ. VČĜíme, že i oni v nároþném studiu
uspČjí.
ECDL
Po celý školní rok škola poskytovala zájemcĤm z Ĝad studentĤ i
mimoškolním možnost získat mezinárodnČ uznávaný certifikát ECDL.
Testování vedli lektoĜi Ing. Honsa, Mgr. Horáková, Ing. Kaiferová. Celkem
bylo napsáno a vyhodnoceno 56 testĤ, z nichž pouze 5 nebylo úspČšných.
Testováním prošlo 38 zájemcĤ, pĜiþemž certifikát za složení všech modulĤ
(je jich sedm) se podaĜilo získat sedmnácti z nich.
VzdČlávání komise praxe
TĜi uþitelé (Krontorád, Apeltauer a Herynek)
kurz poĜádaný na naší škole.
Ing.Michalec a p.ýenský se zúþastnili
v elektrovyhláškách.
P.Krontorád a Herynek absolvovali školení o
systému pĜi výuce CNC strojĤ.
P.Krontorád se zúþastnil strojírenského
zamČĜením na CNC obrábČní.
2.

absolvovali poþítaþový
školení

o

zmČnách

využívání CAD – CAM
veletrhu

MACH

Nepedagogiþtí pracovníci školy (vyplĖte údaje za celou školu)
a.

poþty osob

školní
rok

fyzické
osoby
celkem

pĜepoþtení na
plnČ zamČstnané

03/04

10

8,625

04/05

10

8,625

b.

další vzdČlávání nepedagogických pracovníkĤ

semináĜe
kurzy
jiné (uvést jaké)

poþet

zamČĜení

0
0
0

0
0
0

poþet
úþastníkĤ
0
0
0

vzdČlávací instituce
0
0
0

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdČlávání (SŠ a VOŠ)
1.

se

Poþty tĜíd/studijních skupin a poþty žákĤ
a.

denní studium (uvádČjte údaje ze zahajovacích výkazĤ)

souþást školy:

školní rok 2003/2004
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školní rok 2004/2005

poþet
tĜíd /
skupin

poþet žákĤ

poþet
tĜíd /
skupin

poþet žákĤ

20

574

20

592

ZmČny v poþtech žákĤ v prĤbČhu školního roku (údaje uvećte za každou souþást
samostatnČ, neuvádČjte poþty duplicitnČ):
- pĜerušili studium:
3
- nastoupili po pĜerušení studia:
1
- sami ukonþili studium:
6
- vylouþeni ze studia:
0
- nepostoupili do vyššího roþníku:
13
z toho nebylo povoleno opakování: 2
- pĜestoupili z jiné školy:
7
- pĜestoupili na jinou školu:
10
- jiný dĤvod zmČny (uvećte jaký):
0

b.

studium pĜi zamČstnání (uvádČjte údaje ze zahajovacích výkazĤ)

SSPŠ nemá studium pĜi zamČstnání.
2.

PrĤmČrný poþet žákĤ na tĜídu/studijní skupinu a uþitele (stav dle
zahajovacího výkazu)
a.

denní studium

souþást školy

prĤmČrný poþet
žákĤ na tĜídu / skupinu

prĤmČrný poþet
žákĤ na uþitele

šk. rok
2003/2004

šk. rok
2004/2005

šk. rok
2003/2004

šk. rok
2004/2005

28,7

29,6

13,4

14,3
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b.

studium pĜi zamČstnání
prĤmČrný poþet
žákĤ na tĜídu / skupinu

souþást školy

šk. rok
2003/2004

šk. rok
2004/2005

Jihoþeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysoþina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

PlzeĖský

StĜedoþeský

Ústecký

Zlínský

souþást školy

poþet žákĤ
celkem
z toho novČ
pĜijatí
%
z celkového
poþtu žákĤ

4.

šk. rok
2004/2005

Žáci s trvalým bydlištČm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

2

0

3

0

1

1

1

0

0

1

152

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

41

0

0

0,3

0

0,5

0

0

0

0

0

kraj

3.

šk. rok
2003/2004

prĤmČrný poþet
žákĤ na uþitele

Cizí státní pĜíslušníci
Poþty z jednotlivých
zaþleĖování cizincĤ.

zemí

(dle

0,17 0,17 0,17

zahajovacího

výkazu).

0,17 25,7

Zkušenosti

ze

2 Kazachstán
1 Jugoslávie
1 Vietnam
Bez problémĤ.

491

0

101

10

0

0

0

0

Latinský jazyk
z celku pokraþujíc

Latinský jazyk
celkem

Italský jazyk
z celku pokraþující

Italský jazyk
celkem

ŠpanČlský jazyk
z celku pokraþující

ŠpanČlský jazyk
celkem

Ruský jazyk
z celku pokraþující

Ruský jazyk
celkem

NČmecký jazyk
z celku pokraþující

NČmecký jazyk
celkem

Francouzský jazyk
z celku pokraþující

Francouzský jazyk
celkem

souþást školy

Anglický jazyk
z celku pokraþující

Výuka cizích jazykĤ (uvádČjte údaje ze zahajovacích výkazĤ)

Anglický jazyk
celkem

5.

Údaje o výsledcích vzdČlávání žákĤ (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
a. denní studium

z celkového
poþtu žákĤ:

souþást školy

6.

prospČlo s vyznamenáním

18

15

neprospČlo

39

42

opakovalo roþník

14

19

poþet žákĤ s uzavĜenou klasifikací do 30.6.

544

556

t.j % z celkového poþtu žákĤ

95%

94%

79

80

0,09

0,08

prĤmČrný poþet zameškaných hodin na
žáka
z toho neomluvených

poþet žákĤ, kteĜí konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovanČ
poþet žákĤ závČreþných roþníkĤ, kteĜí nebyli
pĜipuštČni ke zkoušce v Ĝádném termínu
prospČl s vyznamenáním
poþet žákĤ, kteĜí
byli hodnoceni :

prospČl
neprospČl
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studium
pĜi
zamČstnán
í

maturitní zkoušky

denní
studium

Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií

souþást školy

7.

124

0

4

0

14

0

20

0

102

0

2

0

PĜijímací Ĝízení do 1.roþníkĤ školního roku 2005/2006
a. SOŠ, KonzervatoĜe, VOŠ

pĜijímací
Ĝízení pro
školní rok
2004/2005
(denní
studium)

souþást školy

8.

poþet pĜihlášek celkem

300

poþet pĜijatých celkem

156

z toho dívek

pĜijímací Ĝízení pro školní rok
2005/2006
(denní studium)

poþet pĜihlášek celkem
poþet kol pĜijímacího Ĝízení
celkem
poþet pĜijatých celkem

11
197
1
161

z toho v 1.kole

161

z toho ve 2.kole

0

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání
poþet nepĜijatých celkem

11
36

poþet volných míst po pĜijímacím Ĝízení
(obor, poþet míst)

obor:

0

obor:

0

poþet pĜijatých ke studiu pĜi zamČstnání do 1. roþníkĤ
pro šk. rok 2005/2006

9.

0

Speciální výchova a vzdČlávání
Speciální tĜídy, integrace, personální a materiální zabezpeþení, zkušenosti
s integrací, pozitiva a negativa zaþleĖování žákĤ. SamostatnČ uvést
zkušenosti se zaþleĖováním žákĤ ze znevýhodnČného sociokulturního
prostĜedí do výuky.

V této oblasti jsme nezaznamenali problémy. Speciální
nemáme.
Všichni
studenti
s cizím
státním
obþanstvím
bezproblémoví a komunikativní.
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tĜídy
jsou

10. OvČĜování výsledkĤ vzdČlávání
NapĜ. Maturita na neþisto, SCIO …
Jedna tĜída þtvrtého roþníku se zúþastnila maturitní zkoušky na
neþisto z pĜedmČtĤ þeský jazyk, anglický jazyk a matematika a obþansko
spoleþensko vČdní základ.

11. Školní vzdČlávací programy
OvČĜování, stav pĜípravy školních vzdČlávacích programĤ.

IV.
Údaje o žácích (školská zaĜízení)

V.
Aktivity školy, školského zaĜízení.
Prezentace školy, školského zaĜízení na veĜejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství
Uvést, zda-li na škole pĤsobí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce,
jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejþastČji
Ĝešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství.

Ve škole není školní psycholog. Výchovné problémy Ĝeší zástupce Ĝeditele
pro pedagogickou þinnost Mgr. Zbyšek Nechanický. Vyskytly se problémy
u jednotlivcĤ v oblasti nedocházky do školy, které se podaĜilo vyĜešit.
Další problémy jsou spojené s docházkou vrcholových sportovcĤ do školy.
I tady se daĜí vše ve spolupráci rodina, tĜídní uþitel a žák vyĜešit tak, aby
výsledky studia byly Ĝádné.
2.

Prevence sociálnČ patologických jevĤ

Ve školním roce 2004/2005 ProbČhlo nČkolik akcí, zamČĜených na
protidrogovou prevenci. Tuto osvČtu zajišĢovala Ing. Olga Kaiferová. Mgr.
Houska se vČnoval této problematice pĜi hodinách ZSV, kdykoli to bylo
vhodné v rámci probíraného tématu. Mgr. Frýzková probrala úþinky drog a
nebezpeþí drogové závislosti v hodinách biologie.
V rámci protidrogové prevence probČhly dvČ pĜednášky PeaDr. Pavla
Petrnouška v prvním roþníku. Tyto pĜednášky byly zkušební, proto se jich
zúþastnili pouze vybraní žáci. PĜednášky byly urþeny pro menší skupinu
studentĤ. Byly provedeny formou podávání informací a interaktivních her.
S úrovní a formou byli studenti spokojeni, jak se vyjádĜili ve školním
þasopisu.
„Dne 9.12. se tĜída 1.A zúþastnila besedy na téma DROGY. Myslím, že každý mČl
prostor se nad tímto celosvČtovým problémem zamyslet a zvážit všechna rizika,
která s užitím drogy pĜicházejí, protože þasto právČ nevČdomost vede lidi k
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závislosti. PeaDr. Pavel Petrnoušek studentĤm ochotnČ odpovídal na otázky. Žáci
mČli možnost otevĜenČ hovoĜit o zkušenostech s drogami atˇsvých vlastních, nebo
svých kamarádĤ.VyplĖovaly se nejrĤznČjší testy, každý tak mohl sám posoudit,
kolik toho vlastnČ o drogách ví. Každý má svou volbu, je jen na nás, jak se k
drogám postavíme, ale pokud dokážeme Ĝíct NE, tak zjistíme, že dokážeme žít i
bez drog, a to za to urþitČ stojí.“
Zuzana Pecková, 1.A

„Minulý týden se tĜída 1.A zúþastnila protidrogové pĜednášky, která byla velmi
zajímavým zpestĜením vyuþovacích hodin! PĜednášku vedl Ĝeditel základní školy,
kterou dĜíve navštČvovala naše spolužaþka. Podle mého názoru velmi dobĜe vČdČl,
o þem mluví, a bylo jasné, že drogové prevenci rozumí. PĜednáška trvala dvČ
vyuþovací hodiny a ani chvíli jsem se pĜi ní nenudil, protože byla provedena spíše
formou zábavy. Hráli jsme nČkolik her, kde se projevilo napĜ. kdo má jaký vztah k
drogám, jestli nČkdo nČjakou lehkou drogu už vyzkoušel a nebo i jaký je kdo typ
osobnosti. Ani na chvíli mČ toto posezení nepĜišlo nezajímavé þi dokonce nudné,
spíše naopak, dozvČdČl jsem se dost vČcí, které jsem pĜedtím nevČdČl. CelkovČ
jsem byl velmi spokojený a také jsem mČl radost, když jsem zjistil, že nám díky
tomu odpadla mechanika.=)“
q=o] ^SHam

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova

Ekologická a environmentální výchova je samozĜejmou souþástí
mnoha povinných pĜedmČtĤ v naší škole. Zapracována je do cizích
jazykĤ, þeského jazyka, základĤ spoleþenských vČd, biologie, chemie,
základĤ ekologie, ekonomických pĜedmČtĤ a samozĜejmČ i odborných
pĜedmČtĤ.
Naše škola se zapojila do projektu Ekogramotnost pro udržitelný
rozvoj v Praze (JPD3).
4.

Školy v pĜírodČ, vzdČlávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a poþet žákĤ na škole v pĜírodČ. ZamČĜení kurzu, zájezdu,
místo, poþet úþastníkĤ.

LyžaĜský výcvikový kurz pro 1. roþníky Pec pod SnČžkou
102
žákĤ
SportovnČ turistický kurz 2. roþníkĤ
MachĤv Mlýn na Rakovnicku 79
žákĤ
5.

Mimoškolní aktivity
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované
školou - uvést poþet a zamČĜení a poþty žákĤ.

Školní sportovní klub (viz zpráva tČlesné výchovy)

96

žákĤ
Klub mladého diváka (viz zpráva komise humanitních pĜedmČtĤ)
82 žákĤ
Školní þasopis Presík
6.

SoutČže
Typ, poþet úþastníkĤ, úspČšnost.
Školní turnaje:

Basketbal
Stolní tenis
Malá kopaná

52 žákĤ
45 žákĤ
112 žákĤ
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Smíchovská míle

225 žákĤ

7. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programĤ

StĜední prĤmyslová škola v Dubnici nad Váhom
Jako každoroþnČ, tak i letos se uskuteþnil výmČnný pobyt studentĤ mezi
SSPŠ a SPŠ v Dubnici nad Váhom. Letos navštívilo Prahu a zúþastnilo se
sportovního trojutkání celkem 31 studentĤ z Dubnické prĤmyslovky. OpČt
se potvrdil velmi vĜelý vztah mezi pedagogy obou škol a sportovní
zápolení mČlo nejen sportovní hodnotu, ale pĜineslo i Ĝadu pozitivních
podnČtĤ zúþastnČným školám. VítČzství þeských barev ve volejbale a
košíkové pokazil jenom výsledek utkání ve fotbale. Zde byli slovenští
sportovci lepší. Pro pĜíští školní rok se pĜipravuje zájezd našich studentĤ
do Dubnice nad Váhom.

Projekt The Global Village - Leonardo 2004

The Global Village

V týdnu od 8. – 12.11.2004 probíhal mezinárodní projekt The Global
Village 2004, jinak zvaný Leonardo 2004. Letos již pošesté. Garantem byly
opČt Ing. Olga Kaiferová a Mgr. Helena Kaigerová. SpoleþnČ vybraly tĜídu
3.D (Mgr. Ivony Horákové). Studenti byli rozdČleni do þtyĜ skupin. Každá
byla zaþlenČna do jiného Holdingu. Ing. Kaiferová vedla Holding F.
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Práce studentĤ na projektu The global village – Leonardo 2004

8.

Spolupráce školy se sociálními partnery
ZamČstnavatelé, asociace, ÚP, aj.

Škola (Ing. V. Štolba) spolupracuje s firmou SMC Industrial
Automation CZ s.r.o. v oblasti automatizace. ěeditel školy navázal
spolupráci s firmou Monster’s technology.

9.

Další vzdČlávání realizované školou
VzdČlávání pro urþené pro veĜejnost.

Cisco Networking Academy
Od záĜí 2004 je na naší škole zĜízena lokální poboþka CISCO Networking
Academy.
Studium je nároþné pĜedevším po stránce jazykové, protože studijní
materiály i závČreþné testy jsou v angliþtinČ. Studijní materiály jsou
rozsáhlé, proto studenti musí prokázat velkou schopnost samostatného
studování.
Studium je þtyĜsemestrální, probíhá bČhem dvou let. Ke studiu se mohou
pĜihlásit studenti na konci prvního roþníku. Studovat budou bČhem
druhého a tĜetího roþníku.
Po každém semestru musí student složit úspČšnČ tzv. "final test" v
angliþtinČ, po jehož absolvování získá certifikát.
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SíĢová akademie Cisco (Cisco Networking Academy, CNA) je vzdČlávací
program, jehož cílem je výchova odborníkĤ pro návrh, budování a správu
poþítaþových sítí. Program vychází ze studií provedených ve Spojených
státech amerických, v západní a východní EvropČ. Z nich vyplývá, že v
souþasné dobČ se v prudce rozvíjející oblasti poþítaþových komunikací, sítí
a internetu požadavky na poþet odborníkĤ zaþínají znaþnČ pĜevyšovat
nabídku. Navíc trendy ukazují, že tato disproporce bude dále rapidnČ rĤst.
SíĢová akademie Cisco, jejíž þinnost byla celosvČtovČ zahájena v roce
1997, si klade za cíl dlouhodobČ vychovávat specialisty, a tak
systematicky uspokojovat požadavky trhu práce v uvedené oblasti.
V roce 2004/2005 nastoupilo do prvního semestru celkem 26 studentĤ,
z nichž 21 úspČšnČ ukonþilo první semestr a získalo certifikát. TČchto 21
studentĤ postoupilo do druhého semestru, 17 z nich úspČšnČ ukonþilo
druhý semestr a získalo certifikát.
TČchto 17 studentĤ nastoupilo do 3. semestru v roce 2005/2006.

studenti v CISCO ACADEMY

SIPVZ
Poþty SIPVZ za školní rok 2004 – 2005.
LektoĜi:
Z, P0
Ing. JiĜí Hejhal
Ing. Josef Honsa
Mgr. Ivona Horáková
Ing. Olga Kaiferová
Ing. Marta Koþková
Ing. Ivanka Koníþková
Ing. Yveta Scharnaglová
DIGI ()
Mgr. Ivona Horáková
ACAD()
Ing. Yveta Scharnaglová
ýJ
Mgr. Ivona Liptáková
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Poþet uþitelĤ SSPŠ, kteĜí byli školeni v rámci SIPVZ:
2004
2005
celkem
Z
10
4
14
P0
25
14
39
DIGI
13
13
ACAD
8
8
Školení uþitelé z jiných škol:
2004
2005
celkem
Z
57
2
59
P0
73
0
73
DIGI
5
5
Školy, jejichž vyuþující jsme školili:
SSPŠ
Preslova 25
Praha
Fakultní základní škola s rvj
Drtinova 1
Praha
ZŠ Uhelný trh
Uhelný trh 4
Praha
VOŠ textilních Ĝemesel a SUŠ
textilních Ĝemesel
U pĤjþovny 9
Praha
SOU kadeĜnické
Karlínské nám. 8 Praha
Speciální školy
Pod radnicí 5
Praha
SOŠ a SOU
Drtinova 3
Praha
SSPSP
Holeþkova 4/104 Praha
Karlínské gymnázium
Pernerova 25
Praha
Gymnázium a sportovní gymnázium PĜípotoþní 1337 Praha
Spciální školy pro sluchovČ
postižené
Výmolova 169
Praha
SSOU pro sluchovČ postižené,
o.p.s.
Výmolova 2/169 Praha
ZUŠ I. Hurníka
Slezská 21
Praha
Soukromé gymnázium Altis, s.r.o. K Libuši 57
Praha

typ vzdČlávání

zamČĜení

poþet
úþastníkĤ

5
5
1
1
8
5
5
5
8
10
5
5
2
4

urþeno pro
dospČlé / žáky

odborný kurz
pomaturitní specializaþní
kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké)

10. Další aktivity, prezentace

Již tradiþnČ se Smíchovská SPŠ zúþastnila festivalu stĜedních škol Schola
Pragensis, který se opČt uskuteþnil v Kongresovém centru Praha.
Prezentace mČla zaujmout žáky 9. tĜíd ZŠ - uchazeþe o studium na stĜední
škole. Na tuto aktivitu navázaly Dny otevĜených dveĜí, kde tradiþnČ
vysoká úþast žákĤ ZŠ (607 žákĤ ze základních škol) potvrdila zájem o
Smíchovskou SPŠ.
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Grant - Výuka fyziky na Technickém lyceu
CelomČstské programy podpory vzdČlávání na území hlavního mČsta
Prahy pro rok 2005
4 - Program na podporu vzdČlávacích aktivit
ěešitel projektu - Mgr. VČra Davidová
Doba trvání projektu: 1.1.2005 – 31.12.2005
Celkové náklady na projekt: 889 993 Kþ
Z toho vlastní finanþní podíl: 45 000 Kþ
Získaná þástka: 844 900 Kþ
Díky získané finanþní þástce grantu i díky vlastním financím školy
byla v letošním školním roce vybudovaná kvalitní laboratoĜ fyziky. Škola
z vlastních prostĜedkĤ vybavila uþebnu novou podlahou, renovovanými
skĜínČmi, 16-ti studentskými židlemi a žaluziemi. Nové lavice vþetnČ
katedry a stolu pro projektor a uþitelské PC byly vyrobeny ve školních
dílnách. Škola rovnČž financovala rozvody elektrické a poþítaþové sítČ
v laboratoĜi.
Z penČz získaných z grantu byly nakoupeny demonstraþní pomĤcky
pro výuku fyziky v hodnotČ 35 140 Kþ, 8 PC vþetnČ pĜíslušenství,
operaþního systému a office, mČĜícího programu ISESWIN v cenČ 215 400
Kþ, tiskárna a dataprojektor 39 389 Kþ. Pro laboratorní práce studentĤ
byly nakoupeny pomĤcky v hodnotČ 498 726,30 Kþ.
Nové pomĤcky budou sloužit pro laboratorní práce pro 1.-3. roþník
oboru Technické lyceum a 1. a 4. roþník oboru Informaþní technologie.
Studenti prvních roþníkĤ budou pracovat pĜedevším s naklonČnými
rovinami, na kterých odvodí spousty zákonitostí platných pro pohyb tČles.
Se soupravou pro práci s PET lahvemi budou zkoumat statiku a dynamiku
tekutin. Ve druhém roþníku budou studenti pracovat s mČĜícím systémem
ISES, který zobrazí velikost namČĜené fyzikální veliþiny a dané mČĜení
zobrazí i ve formČ grafu. Díky tČmto mČĜením se nauþí studenti správnČ
Ĝadit základní elektronické souþástky a poznají zákony elektĜiny a
magnetismu. Ve tĜetím roþníku si budeme hrát se svČtlem. Pomocné nám
budou žákovské soupravy do optiky a také práce s laserem. Na konci
roþníku se blíže seznámíme se stavbou a vlastnostmi hmoty. Ve þtvrtém
roþníku oboru Informaþní technologie vybereme ty nejzajímavČjší
laboratorní práce ze druhého a tĜetího roþníku Technického lycea a
budeme se zabývat využitím fyzikálních jevĤ v moderní technice.
Vybudováním nové fyzikální laboratoĜe v naší škole jsme dostali
možnost vyuþovat fyziku zajímavČjším a názornČjším zpĤsobem.
V hodinách laboratorních prací studenti hravou formou sami objevují
platnosti fyzikálních zákonĤ.
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V.
Údaje o výsledcích inspekþní þinnosti ýŠI a výsledcích
kontrol
1.

Výsledky inspekþní þinnosti provedené ýeskou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.

Inspekþní þinnost ýŠI nebyla provedena.
2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení

Jiné kontroly nebyly uskuteþnČny.

VI.
Další informace

ŠKOLNÍ ROK
Ĝeditele školy

2004/2005

pohledem

Školní rok 2004/2005 skonþil na konci srpna 2005 dodateþnými a
opravnými zkouškami. Každý student již ví, zda ukonþil tento školní rok
úspČšnČ a postoupil do dalšího roþníku. Ve vČtšinČ pĜípadĤ se to povedlo.
Velice mČ potČšilo, že ze 160 studentĤ prvního roþníku pouze pČt mČlo
nČjaký problém a ten ještČ vČtšinou dobĜe vyĜešilo. SvČdþí to o tom, že
výbČr studentĤ byl dobrý.
PĜi pĜíležitosti zahájení nového školního roku jsem se pokusil
ohlédnout a zamyslet se, co se nám v tom minulém povedlo þi nepovedlo.
A krátce i co bychom chtČli uskuteþnit v tom zaþínajícím.

1. VZDċLÁVACÍ PROCES
1.1. Získání oboru Informaþní technologie (IT)
Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se naše škola zapojila
do mezinárodního projektu Phare a v jeho rámci vytvoĜila obor Výpoþetní
technika. Tento moderní obor pak po mnoho let rozvíjela. Projekt Phare
však skonþil a tím také možnost modernizovat tento obor, což vzhledem
k opravdu dynamickému rozvoji v této oblasti zaþalo být nevýhodou.
Proto jsme se rozhodli požádat o zavedení nového oboru Informaþní
technologie, který nám díky disponibilním hodinám umožĖuje lépe
postihovat nové trendy. Jsem velice rád, že naše škola byla vyhodnocena
jako dostateþnČ kvalitní, dostateþnČ vybavená a s dostateþným poþtem
odbornČ zdatných vyuþujících a obor nám byl pĜidČlen. UrþitČ je to
významný krok smČrem kupĜedu v historii školy.
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1. 2. Grant z evropských strukturálních fondu na
rozvoj IT
ZároveĖ se žádostí o nový obor Informaþní technologie jsme podali
grant v rámci opatĜení JPD 3.1. z Evropských strukturálních fondĤ. Nebylo
to vĤbec nic snadného, byla potĜeba mnoha jednání, získání mnoha
kladných vyjádĜení a pĜedevším obrovsky nároþné zpracování konkrétního
projektu. Toho se skvČle ujal Ing. Karel Fuksa a za pomoci dalších þlenĤ
komise Výpoþetní techniky vytvoĜil projekt, který jsme úspČšnČ obhájili a
získali.
Jen pro názornost uvádím, že v prvém kole bylo zhodnoceno, že
projekt má všechny formální náležitosti, tedy vyplnČné všechny tabulky,
finanþní rozbory, desítky stránek vysvČtlujících pĜíloh. V druhém kole bylo
konstatováno, že projekt je v duchu vyhlášeného zámČru a mĤže být
zaĜazen do projektĤ zpĤsobilých k dalšímu hodnocení – tedy že náš zámČr
je v souladu s vyhlášeným grantem. Ve tĜetím kole projekt ohodnotili dva
poþítaþem náhodnČ vybraní hodnotitelé, kteĜí pĜidČlili podle jasných kritérií
body. PĜi malém poþtu získaných bodĤ byl projekt automaticky navržen
k vyĜazení. Ve þtvrtém kole odborná komise hodnotila projekt ze všech
hledisek vþetnČ užiteþnosti pro pražský region. A touto komisí vybrané
projekty poté v pátém kole schvalovali zastupitelé Prahy.
Až po všech tČchto peripetiích byl projet vybrán a já jako Ĝeditel a
statutární zástupce školy koncem srpna podepsal smlouvu o dotaci. Podle
ní máme šanci v období od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2007 pĜi splnČní úkolĤ
vyplývajících z projektu získat cca 5 milionĤ korun. Ty jsou urþeny na
tvorbu uþebních dokumentĤ, tvorbu skript, školení a pĜibližnČ jedna
þtvrtina i na vytvoĜení další odborné uþebny pro realizaci zámČrĤ projektu.
PevnČ vČĜím, že se všichni zainteresovaní úspČšnČ zhostí plnČní
úkolĤ a že budeme schopni využít všech tČchto prostĜedkĤ a svoji þinnost
obhájit ve zprávách – hodnocení projektu probíhá každého þtvrt roku a
jistČ nás navštíví nejedna kontrola. Ale já svým lidem vČĜím.

1.3. Získání grantu na rozvoj fyziky v oboru
Technické lyceum
I díky velmi kvalitní pĜípravČ projektu profesorkou Davidovou,
respektive od jara už Krajþovou, jsme ze zdrojĤ HMP získali cca 840 tisíc
korun na rozvoj fyziky v oboru Technické lyceum. Jsem rád, že se nám i
díky tomu podaĜilo dobudovat laboratoĜ fyziky, která je teć vybavena
výpoþetní technikou, odborným softwarem i pĜístroji umožĖujícími vytvoĜit
mnoho zajímavých úloh. VČĜím, že to studentĤm pĜinese výrazné
zkvalitnČní výuky smČrem k praktické výuce.
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laboratoĜ fyziky

1.4. Cisco Academy
Již od pĜedminulého roku patĜíme mezi jediné dvČ stĜední školy
v Praze, které se zapojily do projektu Cisco Academy, který umožĖuje
vybraným studentĤm zdarma þtyĜ semestrální studium poþítaþových sítí a
získání mezinárodního certifikátu po složení zkoušek. Veškeré studijní
materiály jsou v anglickém jazyce a v nČm se také skládají potĜebné testy.
Gratuluji studentĤm, kteĜí jako první na naší škole v minulém školním roce
úspČšnČ ukonþili druhý semestr tohoto studia. Dík samozĜejmČ patĜí
profesorkám Horákové a Koþkové, které samotné úspČšnČ absolvovaly
testy opravĖující být lektory Cisco Academy.

1.5. Certifikát ECDL
Již druhým rokem má naše škola akreditaci a provČĜené lektory na
zkoušení zájemcĤ pro získání certifikátu ECDL – lidovČ Ĝeþeno
„mezinárodnímu Ĝidiþáku na poþítaþ“. Pro naše studenty je možné toto
získat za slevy související s jejich studijními výsledky. Je potČšitelné, že
studenti, kteĜí absolvují studium výpoþetní techniky na naší škole jsou
schopni bez problémĤ složit tyto zkoušky a za poplatek okolo dvou tisíc
korun získat tento mezinárodnČ uznávaný certifikát.

1.6. Žákovské projekty
I dále naše škola úspČšnČ pokraþuje v žákovských projektech a to
jednak v rámci mezinárodní spolupráce, tak i v rámci osnov þtvrtých
roþníkĤ. Žákovský projekt je celoroþní práce skupiny studentĤ, která je
nutí shromažćovat a tĜídit informace, rozdČlovat si práci, vzájemnČ
komunikovat a nakonec i vypracovat technickou zprávu popisující Ĝešení
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zadaného projektu. Jsem rád, že je tento zpĤsob výuky na naší škole již
tradiþní.

2. ZLEPŠOVÁNÍ PROSTěEDÍ NA ŠKOLE
SamozĜejmČ kromČ velkého dĤrazu na rozvoj studijních oborĤ se
snažíme pracovat i na vylepšování prostĜedí na škole. Neustále opravovat
kmenové uþebny tĜíd, zlepšovat vybavení odborných uþeben a také i
kabinety uþitelĤ, protože ti si po své nároþné práci jistČ zaslouží odpoþívat
v kulturnČjším prostĜedí než byly a bohužel v nČkterých pĜípadech ještČ
jsou kabinety vybavené nábytkem pĜed þtyĜiceti léty.
Jsem rád, že se nám podaĜilo vybudovat tĜi dle mého pČknČ
vypadající uþebny jazykĤ s využitím výpoþetní techniky, které zcela jiným
þlenČním nábytku umožĖují lepší komunikaci mezi studenty a uþiteli. Ti
mohou využít k výuce i díky výpoþetní technice a zpČtnému projektoru CD
s odborným obsahem. Ve vČtšinČ odborných uþeben navíc došlo k výmČnČ
rozvodĤ poþítaþových sítí, v nČkterých pĜípadech i za pĜispČní našich
studentĤ ze Cisco Academy v rámci jejich praxe. Vše toto je možné
realizovat díky financím získaným z doplĖkové þinnosti.
JistČ je nutné také zmínit obnovu uþebny výpoþetní techniky þíslo
408 ze zdrojĤ Fondu rozvoje investiþního majetku. Díky tomu mají
studenti další uþebnu vybavenou novou výpoþetní technikou a to jistČ
pĜispČje ke zkvalitnČní výuky.
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uþebna cizích jazykĤ

3. RADA RODIýģ
Po celý rok jsem velmi úspČšnČ spolupracoval s Radou rodiþĤ, která
se pravidelnČ scházela jednou mČsíþnČ a pomáhala organizovat aktivity
studentĤ a finanþnČ je podporovat. PĜevzala také patronát nad
Reprezentaþním maturitním plesem v LucernČ. Za to vše jim samozĜejmČ
patĜí mĤj velký dík.
Je nutné si uvČdomit, že Rada rodiþĤ pracuje s financemi vybranými
od svých þlenĤ, jinými slovy, þím více rodiþĤ zaplatí poplatek 500,- Kþ a
stane se þleny Rady rodiþĤ, tím vČtší jsou možnosti podpory našich
studentĤ touto organizací.

4. STUDENTSKÁ RADA
PravidelnČ jsem se setkával s pĜedstaviteli studentĤ, pĜedevším
pĜedsedou Studentské rady Milanem Pokorným. Jednak mu chci
podČkovat za jeho þinnost a zároveĖ vyslovit pĜání, aby þinnost
Studentské rady byla ještČ více intenzivní a aby se nám daĜilo úspČšnČ
Ĝešit všechny pĜipomínky studentĤ. Komunikaci s nimi považuji za velice
zásadní a je to pro mČ zpČtná vazba pĜi realizaci zámČrĤ vedení školy.

5. STUDENTSKÝ KLUB
BČhem minulého školního roku se nám z Rezervního fondu, tedy
opČt ze zdrojĤ získaných doplĖkovou þinností, podaĜilo rozšíĜit Studentský
klub. Znamenalo to opravu místnosti – nová omítka, elektrorozvody a
síĢové rozvody, podlahová krytina. Vše stálo celkem témČĜ þtvrt milionu
korun a vČĜím, že si studenti budou toto prostĜedí udržovat. Studentský
klub dle písemné smlouvy provozuje Rada rodiþĤ, která ustanovila
studentskou samosprávu. RovnČž zaplatila novou telefonní linku, která
umožní samostatné stálé internetové pĜipojení šestnácti poþítaþĤ. Studenti
ve svém volnu mohou využít i kopírku, televizi þi video. PodČkování patĜí
správcĤm klubu i RadČ rodiþĤ za pĜispívání na provoz klubu.
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studentský klub pĜed rozšíĜením

studentský klub po rozšíĜení

6. STUDENTSKÝ ŠKOLNÍ ýASOPIS PRESÍK
Školní studentský þasopis Presík vycházející jako mČsíþník se stal již
tradicí. DČkuji všem zainteresovaným studentĤm i vyuþujícím za pĜíspČvky
i za zpracování jednotlivých þísel. KromČ nultého informaþního þísla, které
je vytvoĜeno na náklady školy, zajišĢuje rozmnožení þasopisu Rada rodiþĤ.
Apeluji na všechny studenty ale i kantory, aby se nestydČli a pĜispČli
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svými názory k aktuálnosti a zajímavosti dalších þísel þasopisu v novém
školním roce.

7. VZDċLÁVACÍ KURZY Z a P
Díky aktivitČ uþitelĤ výpoþetní techniky má naše škola akreditované
stĜedisko na školení ve výpoþetní technice v modulech Z a P v rámci
projektu SIPVZ – poþítaþové gramotnosti. Díky tomu mají tito vyuþující
šanci získat nČjaké finance za tuto doplĖkovou þinnost a rovnČž škola
z toho získává urþité zdroje, které poté zpČtnČ vkládá do vylepšování
prostĜedí na škole.

8. STUDENTSKÁ AKADEMIE
V þervnu se uskuteþnil v Národním domČ na SmíchovČ již tĜetí roþník
Studentské akademie, kde mezi studentskými vystoupeními dostali
úspČšní maturanti pamČtní listy a kde byli vyhlášeni vítČzové školních
anket z Ĝad studentĤ a uþitelĤ. Musím rovnČž vyslovit své potČšení, že
studenti pĜi svých vystoupeních opČt prokázali, že kromČ znalostí
výpoþetní techniky a dalších odborných þi všeobecnČ vzdČlávacích
pĜedmČtĤ mají i talent v oblasti kultury.

kulturní program na Studentské akademii

9. VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH ANKET
Jak jsem se zmínil v pĜedchozím odstavci, probČhly na škole ankety
formou internetového hlasování, kdy studenti hodnotili své uþitele a
uþitelé své studenty. Nejlepším studentem byl zvolen Jakub Korecký
z 1.C, nejlepším sportovcem školy se stal Vladislav Kašpar ze 4.B.
Studenti Kantorem roku zvolili uþitele odborných technických pĜedmČtĤ
Ing. Františka Humhala a SympaĢákem roku vyuþujícího výpoþetní
techniky Jana KoláĜe.
Jsem velmi rád, že studenti stejnČ jako v loĖském roce vystavili
svým vyuþujícím velice dobré „vysvČdþení“ a že drtivá vČtšina pedagogĤ
by se, pĜevedeno na klasické známkování, vešla do hodnocení výborný þi
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velmi dobrý. Schopnost studentĤ ocenit objektivnČ své uþitele
(nejnároþnČjší pedagogové byli hodnoceni mezi nejlepšími) mČ tČší stejnČ
jako fakt, že pedagogický sbor byl hodnocen obecnČ velmi dobĜe. A jsem
rád, že ocenČným kantorĤm se dostalo na Studentské akademii bouĜlivého
potlesku od pĜítomných studentĤ.

Ing. František Humhal, kantor roku

Jakub Korecký, student roku

10. REPREZENTAýNÍ MATURITNÍ PLES
V tradiþním prostĜedí Lucerny se uskuteþnil Reprezentaþní maturitní
ples školy. Patronaci nad plesem pĜevzala Rada rodiþĤ. KromČ nástupu
maturantĤ byli na plese slavnostnČ pĜijati do Ĝad školy studenti prvního
roþníku.

maturitní ples v LucernČ
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11. PěIJÍMACÍ ěÍZENÍ
Dá se Ĝíci, že dĤležitým hodnotícím faktorem pro školu je zájem
vycházejících žákĤ základních škol a kvalita tČchto potenciálních studentĤ.
Pro školní rok 2005/2006 jsme nabídli celkem pČt tĜíd a k mé velké radosti
jsme je naplnili jako jedna z mála pražských odborných škol již v prvním
kole a to dle výsledkĤ ze základních škol velmi kvalitními studenty. A co je
ještČ více potČšitelné - všichni pĜijatí studenti také 1. záĜí 2005 do školy
skuteþnČ nastoupili.
Celkem tedy máme v pČti tĜídách prvních roþníkĤ 162 studentĤ, což
je více než 32 studentĤ na tĜídu. VČĜím, že nové studenty nezklameme a
poskytneme jim kvalitní vzdČlání i odpovídající zázemí.
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