
STŘEDNÍ ODBORNÁ  ŠKOLA  STAVEBNÍ  KARLOVY  VARY, příspěvková organizace 

 nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

P L Á N   P R Á C E 

 

školní rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

 
Plán byl projednán na pedagogické radě dne 30.srpna 2019. 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Mgr. Michal Vachovec 

                                                                     ředitel  

 

 

 



strana  2                                                                         

 

 

 

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, nám. K. Sabiny 159/16 

(dále jen Škola) bude vykonávat ve školním roce 2018/2019 tuto výuku žáků: 

 

▪ ve čtyřletém studijním oboru stavebnictví, kde absolventi získají střední vzdělání s 

maturitou, 

▪ ve dvouletém nástavbovém oboru podnikání, kde absolventi získají střední vzdělání 

s maturitou,  

▪ v tříletých učebních oborech elektrikář, strojní mechanik, zedník, instalatér, malíř a 

lakýrník a truhlář, kde absolventi získají střední vzdělání s výučním listem,  

 

       Výuka a výchova je organizována zejména dle školského zákona  561/2004, zákona o 

pedagogických pracovnících 563/2004 a souvisejících školských vyhlášek a nařízení vlády, dále 

zákona 250/2000 rozpočtová pravidla, zákona 129/2000 o krajích a všech dalších legislativních 

předpisů v platném znění. 

 

       Škola je samostatným právním subjektem, hospodaří jako příspěvková organizace a jejím 

zřizovatelem je Karlovarský kraj. 

 

 

Činnosti útvarů: 

 

Škola je organizačně členěna na pět útvarů: 

 

Útvar teoretického vyučování  

- cílem je všestranné výchovné působení na žáka, jeho příprava na budoucí povolání, ale také        

na jeho další život. Hlavní úkol teoretického vyučování je poskytnutí nejdůležitějších poznatků, 

které žák potřebuje pro výkon svého povolání, ale které mu také pomohou při orientaci 

v občanském životě. 

 

Útvar praktického vyučování 

-  zabezpečuje odborný výcvik učebních oborů všech stavebních profesí, 

   které má škola v komplexní výuce a to jak v dílnách tak i na vlastních stavbách a zakázkách,  

-  zabezpečuje praxi studijního oboru stavebnictví,  

-  pro některé žáky zajišťuje odborný výcvik u firem s vyškolenými  instruktory, 

-  zabezpečuje pronájmy nevyužitých prostorů a doplňkovou činnost zejména svářečskou školu, 

   ostatní kurzy příp. rekvalifikační zkoušky 

 

Útvar domova mládeže 
-  zabezpečuje výchovnou a zájmovou činnost domova mládeže   

 

Útvar ekonomicko provozní 

-  zabezpečuje ekonomicko provozní úkoly spojené s činností školy 

 

Útvar doplňkové činnosti 

-  zabezpečuje doplňkovou činnost, zejména ubytování a pronájmy nevyužitých prostorů 
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Základní charakteristika SOŠ stavební Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

  ročník  třída   třídní  učitel        učitelé  odborného  výcviku / odborné praxe    

 

1.  S 1 Mgr. Kaňáková p. Kuča 

 E 1 p. Majcher p. Fratrič, p. Pátek, p. Kotek Jiří 

I 1 Ing. Vosáhlo p. Fratrič, p. Pátek, p. Vorlík 

TM 1 p. Vinterová p. Šoupal, Ing. Zadražil, p. Bubelini 

ZSM 1 Ing. Javůrek p. Dyk, p. Rachvalský, p. Kotek Jiří 

2. S 2 Mgr. Brunnová p. Ehlich 

  P 2 Ing. Motyčková - 

E 2 RNDr. Turoňová p. Kučera, p. Vozár 

ISM 2 Ing. Šmídová p. Tekely, p. Vorlík, p. Ryšavý 

ZT 2 Bc. Klapuch p. Dyk, p. Rachvalský, p. Korol, p. Kottek Pavel 

3. S 3 Mgr. Hruška Bc. Klapuch 

 E 3 Mgr. Brožík p. Kučera, p. Vozár 

ISM 3 Mgr. Hrušková p. Tekekly, p. Ryšavý 

ZT3 p. Vinter p. Dyk, p. Rachvalský, p. Korol, p. Kottek Pavel 

4. S 4 Ing. Krausová Ing. Kümmel 

 

 

 

Vychovatelé domova mládeže: 

 

p. Kafuněk, Mgr. Plachá, p. Pechoušková, p. Krásný 
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Časový harmonogram školního roku: 

 

První den vyučování je v pondělí 2. září 2019. 

Zahájení pro žáky 1. ročníku je v pondělí 2. září 2019 od 14.15 (S), od 14.45 (E,T,M) a od 15.15 

hod. (I,Z,SM)  v sálu Alžbětiných lázní v Karlových Varech. 

Žáci  2., 3. a 4. ročníku nastupují 2. září již podle rozvrhu. 

Od 3. září nastupují již všichni žáci podle rozvrhu. 

 

V pátek 13. září se pro žáky 1. ročníku koná sportovní den na stadionu AC Start v Tuhnicích. 

 

Podzimní prázdniny  připadnou na úterý 29. října 2019 a středu 30. října 2019 

 

Vánoční prázdniny  budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna  

2020, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 

 

Vyučování bude v 1. pololetí  ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. 

 

Pololetní prázdniny  připadnou na pátek  31. ledna 2020. 

 

Jarní prázdniny  jsou stanoveny v týdnu od 24. února do 1. března 2020.  

 

Velikonoční prázdniny  připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. 

 

Maturitní a závěrečné zkoušky  proběhnou podle samostatného příkazu ředitele. 

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020. 

 

Hlavní prázdniny  budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. 

 

 

 

 

 

 

Studijní volna pedagogických pracovníků se budou vybírat ve dnech vedlejších školních 

prázdnin podle určení zástupců ředitele a vedoucího vychovatele, nebrání-li tomu vážné provozní 

důvody.  
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Časový rozvrh dne teoretického vyučování: 

 

 

 hodina číslo   vyučovací hodina od - do     přestávka 

         0             7.10  -   7.55      5  minut 

         1             8.00  -   8.45      5  minut 

         2             8.50  -   9.35       5  minut 

         3             9.40  -  10.25    20  minut 

         4           10.45  -  11.30      5  minut 

         5           11.35  -  12.20      5  minut 

         6           12.25  -  13.10      5  minut 

         7           13.15  -  14.00      5  minut 

         8           14.05  -  14.50  

 

       V případě, že trvá vyučování v jednom dni déle, než 7 vyučovacích hodin, je do rozvrhu 

zařazena přestávka na oběd v délce trvání 30 minut. 

       Pro žáky prvního ročníku oboru instalatér platí odchylná ustanovení: předměty tělesná 

výchova a instalatérské práce probíhají v týdnu praktického vyučování odchylně od časů 

uvedených v rozvrhu dne teoretického vyučování se zohledněním času na přesun na jinou učebnu 

či jinou budovu školy. 

 

       Třídní učitelé jsou přítomni na pracovišti nejpozději od 7.30 hodin, pokud pracovní 

povinnosti (exkurze, soutěže apod.) nevyžadují jinak. Pokud jejich přímá vyučovací činnost 

začíná nultou hodinou, jsou přítomni na pracovišti od 7.00 hodin. Přítomnost na pracovišti končí 

nejdříve šedesát minut po skončení přímé vyučovací povinnosti, končí-li TU sedmou vyučovací 

hodinou, je přítomnost na pracovišti nezbytná nejméně do 14.30 hodin. U pozdějších 

vyučovacích hodin nejméně 15 minut po skončení přímé vyučovací činnosti, pokud pracovní 

povinnosti (porady, pedagogické rady, exkurze, soutěže apod.) nevyžadují jinak. 

 

 

Časový rozvrh dne odborného výcviku (odborné praxe): 

 

studijní obor skupiny M:  

 - výuka předmětu odborná praxe probíhá podle ŠVP a platného rozvrhu  

 

tříleté učební obory skupiny H:  

- výuka předmětu odborný výcvik probíhá v době 7,15 – 15,15  hod. včetně přestávky na 

svačinu (15 min.) a přestávky na oběd (45 min.), doba výuky jednotlivých předmětů 

v konkrétním ročníku a oboru je uvedena v rozvrhu výuky a probíhá dle ŠVP 

       Doba hlavní pracovní přestávky je závislá na režimu konkrétního stravovacího zařízení a 

místních podmínkách konkrétního pracoviště. Učitel odborného výcviku, učitel praxe či 

instruktor žáka může v odůvodněných případech upravit denní rozvrh podle situace na pracovišti. 

V případě, že je mu tato skutečnost známa předem, informuje o tom svého nadřízeného. Změnu 

denního režimu zapíše ihned do deníku evidence. Pracovní doba UOV začíná 15 minut před 

zahájením učebního dne a končí po opuštění budovy, šaten nebo stavby posledním žákem. 

Přestávka na jídlo je stanovena na dobu hlavní pracovní přestávky. 

            

1 hodina výuky praktického vyučování (tj. předmětů – odborný výcvik a praxe) trvá 60 

minut.  
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Časový rozvrh dne domova mládeže: 

 

06.00 – 06.30   budíček (individuálně)  

06.30 – 07.30  snídaně, úklid pokoje, odchod do školy nebo na praktické vyučování 

07.30 – 08.30  možnost návštěvy lékaře 

09.00 – 13.00  škola, praktické vyučování, v této době vstup do DM pouze výjimečně 

13.00 – 16.00  návraty žáků ze školy nebo z praktického vyučování 

15.00 – 17.30  odpolední program (zájmové činnosti) a osobní volno 

17.30 – 19.00  odchod na večeři, večeře, návrat do DM 

19.00 – 20.00  samostudium 

20.00 – 21.00  zájmová činnost, vycházka po dohodě s vychovatelem 

21.00 – 22.00  osobní hygiena, příprava na večerku 

22.00 – 06.00  noční klid 

 

       Pracovní doba výchovných pracovníků začíná nejpozději 15 minut před zahájením přímé 

výchovné činnosti a končí nejdříve 15 minut po skončení přímé výchovné činnosti. 

 

 

 

       Stanovená týdenní pracovní doba všech pracovníků školy na plný pracovní úvazek je 

40 hodin týdně, pouze u pracovníků s nepřetržitým pracovním režimem (recepční) je 37,5 

hodiny týdně. Pracovník je po celou pracovní dobu přítomen na pracovišti, se souhlasem 

vedoucího útvaru může využívat pružné rozvržení pracovní doby při nerovnoměrném 

rozvržení, zejména s ohledem na konkrétní rozvrh pedagogické činnosti.  

 

 

 

                                                                                                                       

Seznam příloh plánu práce: 

1. Časový harmonogram porad 

2. Plán pedagogické rady 

3. Plán činnosti oborových (metodických) komisí 

4. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

5. Plán kontrolní činnosti jednotlivých útvarů 

 

 

 

Rozdělovník: 

 

1 x  ředitel 

Plán práce (bez příloh) je volně přístupný na webových stránkách školy 
 


