VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
SOUz Praha – Velká Chuchle za školní rok 2003/2004

1. Přesný název školy








Střední odborné učiliště zemědělské, Praha – Velká Chuchle, U závodiště 325/1
zařazení do sítě škol (poslední): 29. 11. 2001
datum vydání rozhodnutí: 20. 5. 2002
IČO: 00 069 621
IZO: 108 023 079
e-mail: sou-chuchle@sou-chuchle.cz
tel.: 257 941 094
fax: 257 940 269

2. Zřizovatel


Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1
IČO: 00 064 581

3. Ředitel a zástupci




ředitel: Ing. Václav Kolečko
tel.: 257 940 269, e-mail: reditel@sou-chuchle.cz
zástupce pro PV: Ing. Soňa Froňková, statutární zástupce
tel.: 257 941 094, e-mail: praxe@sou-chuchle.cz
zástupce pro TV: Květoslava Sníţková, prom. ped.
tel.: 257 941 094, e-mail: teorie@sou-chuchle.cz
zástupce pro TEÚ: Mgr. Boţena Untermüllerová
tel.: 257 941 094, e-mail: ekonom@sou-chuchle.cz

4. Výchovně vzdělávací činnost – přehled učebních plánů
41-43-L/507 (JKOV: 45-86-4/00) Trenérství dostihových a sportovních koní,
studium
nástavbové dálkové a nástavbové externí, schváleno MŠMT 8. 1. 1996, č. j.
10583/96-23

41-53-H/008 (JKOV: 45-83-2/00) Jezdec a ošetřovatel dostihových koní, studium
denní, dálkové a externí, schváleno MŠMT 5. 3. 1997, č. j. 14954/97-72

Vzdělávací kurz specializovaný na problematiku sportovních koní

5. Stručná charakteristika školy
SOUz Praha – Velká Chuchle je příspěvkovou organizací. Má právní subjektivitu.
Vyučované obory jsou monotypní, tzn., ţe připravují ţáky z celé České republiky. Je
komplexním vzdělávacím zařízením, zajišťuje pro své ţáky teoretické, praktické
vyučování i mimoškolní výchovu. Areál učiliště tvoří budova školy, domova mládeţe a
budova dílen. Pro teoretickou výuku jsou k dispozici čtyři odborné učebny a počítačová
učebna. K teoretické výuce lze v případě potřeby vyuţít klubovnu v domově mládeţe a
oddělenou část jídelny. Pro výuku tělesné výchovy a mimoškolní tělesnou výchovu lze
vyuţít vlastní minitělocvičnu, tělocvičnu TJ Sokol Velká Chuchle, areál závodiště a
rozsáhlý místní lesopark (Areál zdraví). Pro stravování ţáků i zaměstnanců je k dispozici
moderně vybavená kuchyně a školní jídelna. Je zajištěno celodenní stravování. Dílenská
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budova je tvořena kovárnou, dílnou pro výuku předmětu Základy oprav, kovacím boxem,
prostory pro uskladnění sedlového materiálu, sulek a garáţemi. Učiliště má vlastní školní
stáj, která slouţí k získávání základních praktických dovedností ţáků. Provoz stáje
zajišťují celoročně, samostatně ţáci, pod vedením mistrů odborné výchovy a proto má
učiliště povolenou odlišnou organizaci školního roku na základě souhlasu MŠMT ze dne
20. 12. 2001 (č. j. 31 766/2001-20) a ze dne 10. 1. 2003 (č. j. 10 792/2003-23). Učiliště
bylo po povodni v roce 2002 komplexně rekonstruováno a nově vybaveno. Materiálně
technické podmínky výuky jsou velmi dobré.

6. Údaje o pracovnících školypersonální zabezpečení:

a)

pracovníci

k 30. 6. 2003
fyzické osoby/
z toho exter.

k 30. 6. 2003
přepoč. prac.

k 30. 6. 2004
fyzické osoby/
z toho exter.

k 30. 6. 2004
přepoč. prac.

pedagogičtí

20/4

14,27

20/5

13,79

nepedagogičtí

9/0

8

9/0

8,25

civilní služba

-

-

-

-

celkem

29/4

22,27

29/5

22,04

věková struktura pedag. pracovníků k 30. 6. 2004:

b)

do 30 let
31-40 let 41-50 let 51-60 let
včetně

věk

z toho průměrný
důchodci
věk

nad 60
let

počet

2

6

3

6

3

2

47,15

z toho
žen

1

4

3

3

-

1

42,72

c)

kvalifikace pedag. pracovníků k 30. 6. 2004:
Vzdělání

Typ Vysokoškolské Vysokoškolské s DPS
školy pedagogické nepedagogické
Bc. Mgr. Dr. Bc. Mgr.
SOU

-

3

1

-

5

bez
DPS

VOŠ VOŠ nepedagog.
pedag.
směru

Dr.

s DPS

1

3

2

2

1

-

bez
DPS
-

Vzdělání
Typ
školy

Střední odborné s maturitou
pedagogického směru

Střední odborné s maturitou
nepedagogického směru
s DPS
3

3

SOU

bez DPS
1

Pozn.: 1 pracovník absolvent gymnázia, studující VŠ, 2 pracovníci vyučeni
d)

aprobovanost výuky v %:
Počet pedagog.pracovníků

aprobovaných
neaprobovaných

Celkem % z celkového počtu pedagog.pracovníků

16
4

80
20

e)

odchody pedagogických pracovníků:

0

f)

nově přijatí absolventi učitelského studia:

1

g)

nově přijatí absolventi bez učitelského vzdělání:

0

h)

další vzdělávání pedagogických pracovníků:
počet akcí

typy studia

semináře :
jednodenní
dvou a vícedenní

1
1
1
3

kurzy :
jednodenní
dvou a vícedenní

1
3

DPS

(PaedDr.)

zaměření akcí

počet
účastníků

vzdělávací
instituce

BOZP
matur. zk.
krmení koní
lidská práva,
prev.pat.jevů
agličtina
počítače

1
2
2
1

šk.rok

aprobace

1

Fakta,v.o.s.
OŠ MHMP
Fitmin,s.r.o
ÚMČ
Radotín
Berlitz
Alea,s.r.o.
Mater Eye
KP ČZU

šk.rok

vých.por.

1

FF UK

1
5

školský management
rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)

7. Údaje o zařízeních a žácícha)

počty tříd a ţáků:
Počet tříd k 30.6. 2003:
Počet tříd k 30.6. 2004:

Počet ţáků k 30. 6. 2003:
Počet ţáků k 30. 6. 2004:

7
6

3

118
117

Obory - stav k 30.6.2003
Kód oboru

Název oboru

4143L507 Trenérství dostih. a sport. koní
4153H008 Jezdec a ošetř. dostih. koní
4153H008 Jezdec a ošetř. dostih. koní
celkem

forma studia

počet
tříd

počet
žáků

délka
studia

dálková
denní
dálková

2
4
1
7

28
64
26
118

3
3
3

forma studia

počet
tříd

počet
žáků

délka
studia

dálková
denní
dálková

1
4
1
6

14
75
24
113

3
3
3

Obory - stav k 30.6.2004
Kód oboru

Název oboru

4143L507 Trenérství dostih. a sport. koní
4153H008 Jezdec a ošetř. dostih. koní
4153H008 Jezdec a ošetř. dostih. koní
celkem
b)

průměrný počet ţáků:

Školní rok

Průměrný počet žáků na třídu

Průměrný počet žáků na učitele

2002/2003
2003/2004

17
19,5

28,90
31,11

c)

studijní a učební obory:

Ve srovnání se školním rokem 2002/2003 uvést případné změny ve skladbě studijních oborů
a to v následujícím členění :
Změny ve skladbě studijních oborů proti školnímu roku 2002/2003
kód
název oboru
důvod změny
oboru

Zrušené obory

-

Nové obory

-

Dobíhající obory

-

d)

výuka cizích jazyků:
Cizí jazyk

Počet žáků

Anglický jazyk
Německý jazyk

44
44

4

e)

chování ţáků:

Typ školy / ročník

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

23
16
14

5
5

2
4
5

SOU/1
SOU/2
SOU/3

f) prospěch ţáků:

Prospěch ţáků ve školním roce 2003/2004
Celkem (1 ţákyně NS odklad klasifikace pro těhotenství)

99,l %

klasifikovaných ţáků :
z toho prospělo s vyznamenáním :
z toho neprospělo :
z toho opakujících ročník :
Počet ţáků vyloučených ze studia v průběhu školního roku :
Počet ţáků, kteří zanechali studia na vlastní ţádost :
Průměrný počet zameškaných hodin a z toho neomluvených :

112
l
2
2
0
15
139/2,7

Prospěch ţáků ve školním roce 2002/2003
celkem
klasifikovaných ţáků :
z toho prospělo s vyznamenáním :
z toho neprospělo :
z toho opakujících ročník :
Počet ţáků vyloučených ze studia v průběhu školního roku :
Počet ţáků, kteří zanechali studia na vlastní ţádost :
Průměrný počet zameškaných hodin a z toho neomluvených :

100 %
118
1
9
1
3
6
247,1/2,8

g) údaje o přijímacím řízení

školní rok 2003/2004:
počet přihlášek celkem : 48
počet přijatých studentů: 38
školní rok 2004/2005:
počet přihlášených celkem :
počet přijatých po prvním kole :
počet přijatých po druhém kole :
počet přijatých na odvolání :
počet nepřijatých celkem :
zbývající volná místa (počet, obory) :
h) výsledky maturitních zkoušek:

5

z toho dívek: 42

87
51
8
2
16
15 jezdec a ošetř. d. koní

Maturitní zkoušky se ve školním roce 2003/04 nekonaly.
:

i)

j)

Počet ţáků celkem u maturitních zkoušek ve šk.r.2002/03:
z toho opakovaně :

7
0

Počet ţáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce – důvody:

3 (neprospěch)

Počet ţáků, kteří prospěli:

1
5
1

s vyznamenáním:
prospěli:
neprospěli:

výsledky závěrečných zkoušek:

Počet ţáků celkem u závěrečných zkoušek ve šk.r.2003/04:
z toho opakovaně:

23
0

Počet ţáků nepřipuštěných k závěrečným zkouškám – důvody :

1 neprospěch

Počet ţáků, kteří prospěli:

0
20
3

s vyznamenáním:
prospěli:
neprospěli:

Počet ţáků celkem u závěrečných zkoušek ve šk.r.2002/03:
z toho opakovaně:

11
0

Počet ţáků nepřipuštěných k závěrečným zkouškám – důvody:

3 neprospěch

Počet ţáků, kteří prospěli:

0
10
1

s vyznamenáním:
prospěli:
neprospěli:

Individuálně integrovaní postiţení ţáci do jednotlivých typů středních škol:

Typ
školy
SOU

sluchové

zrakové

-

-

Postiţení
tělesné
s více
vadami
-

SPU *

mentální

Celkem

-

-

-

* s vývoj.poruchami učení
k) Přijímací řízení na vyšší typ školy:

šk.rok 2002/03 :
0
0
0

počet přihlášek na vysoké školy:
na VOŠ:
na jiný typ školy:

šk.rok 2003/04 :
0
0
1

Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s předchozím
školním rokem.
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Zájem o absolventy učiliště je mezi majiteli a trenéry dostihových koní trvale vysoký.
Všichni měli jiţ před sloţením závěrečných zkoušek zajištěná pracovní místa.
Neexistuje nezaměstnanost absolventů. Tento trend je trvalý.

8. Speciální výchova a vzdělávání
speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení. (Další očekávaný vývoj)
Doplnit jako komentář : zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování dětí ze
znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky (pokud má škola zkušenosti).
Speciální výchovu a vzdělávání učiliště neprovádí.

9. Cizí státní příslušníci
stát
Rusko

počet ţáků
1

Tuto tabulku za školní rok 2003/2004 prosíme stručně okomentovat, o zkušenosti
s integrací ţáků, pozitiva a negativa procesu začleňování dětí cizinců do výuky a doplnit
informací, zda ve Vaši škole je zaveden přípravný kurs českého jazyka.
Ţákyně jiţ pobývala na území České republiky před nástupem do učiliště, takţe se
začleněním nebyl ţádný problém. Přípravný kurs českého jazyka není zaveden.

10. Mimotřídní aktivity
a) krouţky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou:
Počítačový:
20 ţáků
vedoucí: Mgr. Kopa, Antonová
Kulturní:
15 ţáků
Svobodová
Estetický:
10 ţáků
Červenková, Svobodová
Sportovní:
40 ţáků
PaedDr. Klabíková
b) soutěţe - typ, počet účastníků, úspěšnost
Účast ţáků v mezinárodních dostizích ţáků v rámci střetnutí ţáků České republiky,
Slovenské republiky a Itálie.Zúčastnilo se 13 ţáků a získali 1. místo 1x, 2. místo 3x,
3. místo 2x a 4. místo 2x
c) další aktivity:
- účast na výstavě Kůň 2003 (Lysá n.L.), Koně v akci 2003 (Pardubice) a Schola
Pragensis za účelem propagace učiliště
- pořádání exkurzí pro děti mateřských a základních škol
- účast ţáků na mezinárodních dostizích ţáků v Praze a Bratislavě (vynikající
umístění)
- účast ţáků na dostizích v Praze, Mostě, Karlových Varech, Kolesách, Lysé n.L.,
Mimoni a Benešově
- účast pracovníků učiliště v v občanském sdruţení HIPPOSPOL SOUz Velká
Chuchle, zaloţeného na podporu učiliště a dalšího vzdělávání ţáků
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-

exkurze do veterinární nemocnice v Brně
spolupráce s VFU v Brně a ČZU v Praze při řešení hippologických problémů
spolupráce s Jockey Clubem ČR a Českou klusáckou asociací
účast pracovníků učiliště v dostihových komisích JCČR a ČKA
zajištění kurzu mnových amatérských dostihových jezdců
spolupráce se SOU sedlářským Zbraslav, SOŠ Kroměříţ a SOUz Kladruby n.L.
publikování pracovníků učiliště v časopisu Turf magazín, Jezdectví, a
Zemědělská škola
vytvoření vlastních internetových stránek
účast pracovníků učiliště na odborných konferencích
spolupráce s Katedrou pedagogiky ČZU v Praze
spolupráce s TMM při údrţbě dostihovcé dráhy, padocku a pomoc při organizace
dostihových dnů
pořádání besed v rámci mimoškolní výchovy
vycházky do Prahy, návštěvy muzeí, filmových představení a dalších kulturních
akcí

11. Školní stravování
Stravování ţáků bylo zajištěno ve vlastní školní jídelně pro ţáky ubytované v domově
mládeţe celodenně a pro dojíţdějící ţáky polodenně. Problémem byl malý zájem zejména
dojíţdějících ţáků o školní stravování. Byly řešeny běţné problémy týkající se pozdního
placení a odhlašování nebo přihlašování stravy.

12. Domov mládeže
- kapacita 60 lůţek, naplněnost 52 z toho 40 dívky
- údaje o pracovnících DM: Mgr. Bohumil Kopa PF UK
18 let praxe
Dagmar Antonová EA, KP ČZU
8 let praxe
Marie Červenková SPgŠ
20 let praxe
Marta Svobodová SVVŠ,SPgŠ
36 let praxe
- další důleţité informace o DM: 20 třílůţkových pokojů, izolační místnost, 2 klubovny
(vybaveny televizí a videem, satelitem), čajová kuchyňka.Moţnost vyuţití počítačové
učebny s trvalým připojením internetu, k dispozici malá tělocvična, Areál zdraví,
závodiště. Bohatá moţnost sportovního vyuţití

13. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kursy
Sportovní kurz

1 akce

8 ţáků

Chorvatsko

14. Rada školy - vznik, hodnocení činnosti.
Není zřízena.
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15. Výchovné a kariérní poradenství
Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo výchovný či kariérní poradce, jaká
je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny, popř.
byly nějak výjimečné.
Je jmenován výchovný poradce, který v průběhu školního roku řešil běţné kázeňské
přestupky ( drobné náznaky šikanování na začátku školního roku, neomluvené hodiny,
kouření, nekázeň při vyučování,nerespektování školního řádu apod).
Spolupráce s PPP je zatím pouze formou telefonických dotazů a na úseku propagace
učiliště v základních školách.

16. Výsledky a zjištění ČŠI
Inspekce nebyla v průběhu školního roku provedena.

17. Zahraniční kontakty škol
Mezinárodní spolupráce v oblasti pořádání společných ţákovských dostihů. Jiţ
dlouhodobá je spolupráce se SOUp Šala. V letošním školním roce se porvé uskutečnila
návštěva představitelů italského dostihového školství a dvou italských ţáků, kteří se
zúčastnili mezinárodního dostihu ţáků 30.5.2004 na ústředním závodišti v Praze - Velké
Chuchli. Při této návštěvě proběhla výměna zkušeností mezi italskými a našimi pedagogy.
Náš způsob přípravy dostihových jezdců byl velmi kladně hodnocen a ředitel učiliště byl
pozván k návštěvě učiliště v Pise.
SOUz Praha – Velká Chuchle bylo nabídnuto členství v evropské asociaci dostihových
škol. Problémem je však vysoký členský příspěvek. O moţnosti členství v této vrcholné
evropské organizaci bude jednáno se zřizovatelem.
18. Prevence sociálně patologických jevů
Prevenci a případný výskyt uţívání drog a jiných návykových látek, agresivity, šikany,
záškoláctví apod. uvést samostatně jako přílohu výroční zprávy. Prosíme o realistickou
skutečnost.
Je uvedeno v samostatné příloze.

19. Další informace, které považujete za důležité
(např.slučování škol a jiné změny v síti škol, ukončené a probíhající investiční akce,
vzdělávací projekty a získání grantů)
Byla dokončena rekonstrukce učiliště, 30.102003 provedena kolaudace, pokračuje
dovybavování dle finančních moţností SOUz.
Získán grant MHMP ns zřízení minitělocvičny v částce 80 000 Kč.
Pro školní rok 2003/2004 doplnit jako komentář k výroční zprávě:

20. Akreditované programy dalšího vzdělávání
popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za školní rok,
počty frekventantů a absolventů.
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Vzdělávací kurz
specialiuzovaný na problematiku sportovních koní 16
frekventantů, 14 absolventů.

21. Ekologická výchova, resp. environmentální výchova
Vzdělávání a osvěta nad rámec osnov se neprovádí.
22. Spolupráce školy se sociálními partnery
např. příprava dokumentace, doplnění vybavení školy, zajištění praxe studentů,
spolupráce při organizaci odborného výcviku ţáků, při přípravě a průběhu MZ a ZZ, s
uvedením konkrétních partnerů
Doplnění vybavení školy se provádí podle finančních moţností. Odborný výcvik ţáků se
provádí v dostihové stáji učiliště (pro I. ročník a částečně II. ročník), na smluvních
pracovištích na závodišti ve Velké Chuchli (I.pol. III.ročníku) a smluvních pracovištích ve
Velké Chuchli a na PPV (II.pol. III.ročníku).
Ve školním roce byla na závodišti ve Velké Chuchli zřízena tato smluvní pracoviště:Pátková
Renata, Fedorowitz Vladislav, Kotáb Eduard, Pejšková Ivana, Ing.,Drlík Jaroslav, Minařík
Ferdinand, Šatra Tomáš, Šimuni Peter,Mgr., Vondrová Lucie, Novák Bedřich,Volf Mykola,
Jurkeiwicz Patrik.
Během školního roku byla vyuţívána tato PPV: Chaloupka Václav, Ing.-Tochovice, Falta
Ivan- Dolní Bezděkov u Kladna, Koplík Zdeno- Tušovice u Tochovic, Váňa Josef- Bohuslav
u Ţlutic, Luka Václav,Ing-Chotouň, Neuberg Filip-Mimoň, Bezstarosta Zdeněk-Mimoň,
Horáková Lenka-Zámrsk.

V Praze dne, 31. srpna 2004

Ing. Václav K o l e č k o
ředitel SOUz
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13.Zajištění dalších vzdělávacích aktivit
Vzdělávací kurz specializovaný na problematiku sportovních koní, roční kurz
zakončený závěrečnou zkouškou

Kurz amatérských dostihových jezdců, čtrnáctidenní kurz zakončený závěrečnou
zkouškou

14.Rada školynení zřízena

15.Domov mládeže



počet ubytovaných ţáků:
počet vychovatelů:
kvalifikace:
Ped. F.
SpgŠ
SOŠ+DPS
SPŠ

48
4,5
1
2
1
1

16.Školní stravováníStravování ţáků bylo zajištěno v SOUt Průhonická 8, Praha 10 (výdejna) a ve školní
jídelně Speciální základní školy pro sluchově postiţené, Výmolova 169, Praha 5. Byly
řešeny běţné problémy týkající se pozdního placení stravy a odhlašování nebo
přihlašování stravy.

17.Kontrola ČŠI
protokolární číslo:
010 0141/03-5090

signatura:
qa5hw518

kontrola tématická

výsledky a zjištění: dle názoru ČŠI závady v organizaci odborného výcviku, který
vyplývá ze specifiky učebního oboru. Proti výsledku kontroly byly podány námitky a
odvolání proti rozhodnutí o námitkách. Odvolání však bylo zásadně ústřední školní
inspektorkou zamítnuto.

18.Mimoškolní aktivity
účast na výstavě Kůň 2002 (Lysá nad Labem) a Koně 2002 (Pardubice) za účelem
propagace učiliště

pořádání exkurzí pro děti mateřských a základních škol

účast na mezinárodním dostihu ţáků v Bratislavě a Praze (vynikající umístění)

účast ţáků na dostizích v Praze, Mostě, Karlových Varech, Kolesách a Lysé nad
Labem

účast pracovníků učiliště v občanském sdruţení HIPPOSPOL SOUz Velká Chuchle

exkurze do veterinární nemocnice v Brně

spolupráce s VFU v Brně a ČZU v Praze v hippologických problémech

spolupráce s JC ČR a ČKA

účast pracovníků učiliště v dostihových komisích JCČR a ČKA

zajištění kurzu amatérských dostihových jezdců
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spolupráce se SOU sedlářským Zbraslav, SOŠ Kroměříţ a SOUz Kladruby nad
Labem

publikování pracovníků učiliště v časopisu Turf magazín, Jezdectví a Zemědělská
škola

účast pracovníků učiliště na odborných konferencích

spolupráce s Katedrou pedagogiky ČZU v Praze

spolupráce s TMM při údrţbě dostihové dráhy, padocku a zajištění organizace
dostihových dnů

pořádání besed v rámci mimoškolní výchovy

účast ţáků ve sportovním krouţku

vycházky do Prahy, návštěvy muzeí, filmových představení a dalších kulturních akcí

19.Zahraniční kontaktySpolupráce se SOUp Šala při organizaci mezinárodních dostihů ţáků, výměna zkušeností
pedagogických pracovníků

20.Výchovné poradenstvíZajišťuje výchovná poradkyně Květoslava Sníţková, prom. ped.. V průběhu školního
roku byly řešeny zejména problémy ţáků v prospěchu, chování a školní docházky.
Závaţnější problémy byly řešeny v rámci výchovné komise za účasti rodičů ţáků.

21.Cizí státní příslušníciVe školním roce 2002/03 v SOUz nestudovali cizí státní příslušníci.

22.Prevence patologických jevů
ţáci byli obeznámeni se zákazem drţení, distribuce a zneuţívání látek v areálu
školy. Byli také seznámeni s moţností školy k pouţití testů na zjištění návykové látky
v moči. Týká se to hlavně marihuany. Zároveň byli téţ obeznámeni s tím, ţe škola můţe
pouţít testy pouze se souhlasem rodičů. V případě plnoletosti na základě vlastního
souhlasu.

Ve spolupráci s kurátorkou Mgr. Petrou Holeňovou probíhalo pokračování cyklu
„Cesty“. Akce se uskutečňovaly 2x měsíčně.

Byly uskutečněny některé přednášky na téma drogy a jejich nebezpečí. Vzhledem
k nepříznivé situaci, která nastala díky povodni, se přednášky konaly jen v rámci DM.
Ţáci téţ pod vedením vychovatelky Marty Svobodové navštívili v praţském Klementinu
přednášku a výstavu věnovanou nebezpečí drog.

Postupně se obnovovala knihovna, videotéka a metodické materiály. Velkou část
metodických materiálů jsme obdrţeli od MÚ Radotín.

Na ţádost pedagogického sboru byly opatřeny testy na testování přítomnosti
marihuany v moči od firmy Dynex. Pedagogický sbor byl seznámen s metodou testování.
Byly hledány moţnosti, jak zajistit věrohodnost testů a jak zamezit moţnosti jejich
falšování.

Ve školním roce 2002/03 taktéţ proběhl protidrogový seminář pro školní
protidrogové koordinátory vedený terapeutkou Jarmilou Huncovou z Psychiatrické
léčebny v Bohnicích. V případě nutnosti je moţné na Psychiatrickou léčebnu obrátit.

23.Další údajeBěhem školního roku 2002/03 probíhala celková rekonstrukce učiliště po srpnové povodni
v roce 2002. Organizace výuky a výchovy probíhala v mimořádných krizových
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podmínkách, coţ znamenalo zvýšení fyzického a psychického vypětí ţáků, zaměstnanců a
zejména vedoucích pracovníků učiliště.

Ing. Václav Kolečko
ředitel SOUz
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