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1. Základní údaje o škole 
 

1.1 Název organizace, základní údaje 
 

Název organizace:  Střední škola a Základní škola, Vimperk,  

    Nerudova 267 

 

Adresa:   Nerudova 267, 385 01 Vimperk 

    Telefon, záznamník: 388 411 471 

    Fax: 388 411 471 

    E-mail: info@stredni-skola.eu 

    www.stredni-skola.eu 

 

Právní forma:   Příspěvková organizace 

IČ:    00477419 

DIČ:     CZ00477419 

Číslo účtu:    136907744/0600 

 

Zřizovatel:   Krajský úřad Jihočeského kraje 

    U Zimního stadionu 1952/2 

    370 76 České Budějovice 

    IČO: 70890650 

 

 

1.2 Vedení školy 
 

Ředitel:   Ing. Petr Žuravský 

    Tel.: 388 416 136, 730 890 662 

    E-mail: zuravsky@stredni-skola.eu 

 

Zástupce:   Ing. Ivana Protivová    

ředitele pro TEV:  Tel.: 388 314 683, e-mail: protivova@stredni-skola.eu 
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Zástupce ředitele   Ing. Marie Staňková 

pro TEV:    Tel.: 388 411 152 

    e-mail: stankova@stredni-skola.eu 

 

Zástupce ředitele  Mgr. Helena Švehlová 

pro ZŠ:   Tel.: 730 890 663, e-mail: zspvimperk@seznam.cz  

 

 

1.3 Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává  
a jejich cílová kapacita (dle rozhodnutí do zápisu školského rejstříku) 
 

Škola sdružuje: 

 

a) Střední škola, kapacita 926 žáků, IZO: 000477419 

b) Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 - Odloučené pracoviště 1. máje 127, Vimperk 

(Základní škola praktická, Základní škola speciální, Školní družina), IZO: 102263663 

c) Domov mládeže, IZO: 110024699 

d) Školní jídelny a školní jídelna – výdejna, IZO: 110024702 

 

 

1.4 Aktivní obory vzdělávání ve školním roce 2017/2018 

O
bo

ry
 v

zd
ěl

áv
án

í 

Obory čtyřleté – maturitní vysvědčení 

Mechanik elektrotechnik  26-41-L/01 

Mechanik instal. a elektrotech. zařízení 39-41-L/02 

 
Obory tříleté – výuční list 

Strojník silničních strojů 23-65-H/03 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26-52-H/01 

Autoelektrikář   26-57-H/01 

Tesař   36-64-H/01 

Pokrývač 36-69-H/01 

Instalatér 36-52-H/01 

Zedník   36-67-H/01 

Zednické práce 36-67-E/01 

Zahradník  41-52-H/01 

Zahradnické práce 41-52-E/01 
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Zemědělec – farmář   41-51-H/01 

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 

Opravářské práce  41-55-E/01 

Kadeřník  69-51-H/01 

Kuchař – číšník  65-51-H/01 

Stravovací a ubytovací služby  65-51-E/01 

Prodavač 66-51-H/01 

Kadeřník  69-51-H/01 

Kuchař – číšník  65-51-H/01 

Vlasová kosmetika 69-41-L/52 

 
Nástavbový obor – maturitní vysvědčení 

Podnikání denní 64-41-L/51 

 Podnikání dálkové 64-41-L/51 

 Vlasová kosmetika denní 69-41-L/52 

 

 

1.5 Školská rada 
 

 

Složení školské rady  

 

Školská rada byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb (Školský zákon),  

v souladu s volebním řádem.  

 

Složení školské rady k 27. 3. 2018 

Za pedagogické pracovníky                                 Jiří Mařík 
Mgr. Helena Švehlová 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků p. Ladislav Marek 
p. Petr Bolda 

Za KÚ Jč Ing. Martin Malý 
RNDr. Jana Krejsová 
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2. Přehled pracovníků školy 
 

2.1 Pedagogičtí pracovníci 
 

Počet pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018 k 30. 6. 2018 

je celkem: 44 – 36,061 přepočtených + 0,738 (hosp. č.), včetně ředitele.  

 

Z toho učitelů 22 vč. vedení – přepočtených 17,951 

 

Pedagogický sbor k 30. 6. 2018  

 

 Fyzické 
osoby Kvalifikace Praxe Pracovní 

poměr 
Vedení školy 3 100 % 32 let 3x doba neur. 

Učitelé 19 85% 26 let 16x doba neurč. 
3x doba urč. 

Učitelé OV 20 83 % 26 let 17x doba neurč. 
3x doba urč. 

Vychovatelé 2 100 % 33 let 2 x doba neurč. 

Asistenti 
pedagoga 0 0 0 0 

Pedagogičtí 
pracovníci 
celkem 

44 92 % 29 let 38x doba neur. 
6x doba urč. 

 

Průměrná nemocnost  

Učitelé  0,6 % 

Učitelé OV 0 % 

Vychovatelé 0 % 

Asistenti 0 % 

 

 

Průměrná míra zastupování za školní rok 2017/2018 = 2,03 %   

neaprobované hodiny z celkového počtu 206 vyučovacích hodin činí = 0 vyučovací hodiny = 

0,% (úsek Vimperk) 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

V celém školním roce se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali řady seminářů a školení dle 

možností. 

 

1. Kariérové poradenství pro dospělé 

• Mgr. Martina Slámová, učitelka 

• Setkání výchovných poradců – Mgr. Hana Machová - učitelka 

 

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Kurz – Instruktor školního lyžování; Ing. Martin Frnka 

 
3. Externí vzdělávání 

• Metodik prevence - šikana – Mgr. Dana Kůrková, učitelka 

• Kyberkriminalita dětí a mládeže – Mgr. Dana Kůrková, učitelka 

• Konzultační seminář pro management škol u vzdělávací instituce NIDV České 

Budějovice – Ing. Ivana Protivová 

• Konzultační seminář pro školní komisaře u vzdělávací instituce NIDV České Budějovice 

– Mgr. Marie Kuralová 

• Zdravotník – ČČK Strakonice - Ing. Ivana Protivová 

• Seminář a workshop na téma odpady – „Ekoabeceda“ - Mgr. Marie Kuralová 

• Kurz pro zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a matematiky - Mgr. Marie 

Kuralová 

 

 

4. Odborné semináře: 

• FOR ARCH (Z,P,I) – Stavební veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha 

oborů spojených se stavebnictvím, své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, 

dodavatelé, řemeslníci, ale také investoři, developeři a zástupci dalších oborů 

souvisejících se stavebnictvím. Mezi novinky patřila okna, stínicí technika, vrata, ploty  

a brány, které opět veletrh obohatily svými nápaditými i nevšedními expozicemi., Ing. 

Martin Frnka – učitel odborných předmětů, p. Jan Albrecht – učitel OV 

• Kadeřnictví – čerpáno z šablon - školení Filandr: Ing. Jindřiška Kržová, učitelka, Věra 

Schrenková, Bc. Markéta Schrammeová, Jana Hudáková, Aneta Švecová – učitelky OV 

 

5. Vzdělávání učitelů k „Nové státní maturitě" 
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• Podle §80 zákona č. 561/2004 Sb. nadále probíhala celorepubliková příprava učitelů ke 

společné části maturitní zkoušky.  

• Studium učitelů směřovalo zejména k získání dalších kompetencí ke státní maturitní 

zkoušce, získání přehledu o aktuálních změnách v zákonech, předpisech a dalších 

novinkách týkajících se práce učitele. 

• zadavatel maturitní zkoušky pro žáky s PUP MZ – Ing. Václav Heinzl, učitel 

• zadavatel maturitní zkoušky pro žáky s PUP MZ – Mgr. Jitka Švarcová, učitel 

• zadavatel maturitní zkoušky pro žáky s PUP – Mgr. Hana Machová, učitelka 

• zadavatel maturitní zkoušky pro žáky s PUP – Ing. Jindřiška Kržová, učitelka 

 

Kopie dokladů o vzdělávání eviduje personální oddělení. 

 

2.2 Nepedagogičtí pracovníci 
 

• Počet provozních zaměstnanců 25, přepočtených 20,15 + 4,062 hospodářská činnost. 

 
2.3 Celkem fyzických osob 
 

• Celkem fyzických osob   69 (pedagogičtí pracovníci, provozní) 

 

• přepočtených  

• hlavní činnost    56,211 

• hospodářská činnost         4,8 

• celkový počet pracovníků     61,011 

 

 

3. Údaje o žácích a výsledcích vzdělání  
Počet tříd ve školním roce 2017/2018 byl 7 (pracoviště Vimperk) a 8 (pracoviště Prachatice) 

 

3.1 Přehled učebních plánů, učební dokumenty  
  

Obory vzdělávání – Učební obory 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje ŠVP od 1. 9. 2009 
Zedník ŠVP od 1. 9. 2009 
Pokrývač ŠVP od 1. 9. 2009 
Tesař ŠVP od 1. 9. 2009 
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Instalatér ŠVP od 1. 9. 2009 
Opravář zemědělských strojů ŠVP od 1. 9. 2009 
Kuchař – číšník, výživový poradce ŠVP od 1. 9. 2014              
Kadeřník, vizážista ŠVP od 1. 9. 2014             
Kadeřník ŠVP od 1. 9. 2009 
Kadeřník, vizážista ŠVP od 1. 9. 2014             
Autoelektrikář ŠVP od 1. 9. 2010 
Zednické práce ŠVP od 1. 9. 2010 
Opravářské práce ŠVP od 1. 9. 2010 
Stravovací a ubytovací služby ŠVP od 1. 9. 2011 
Strojník silničních strojů ŠVP od 1. 9. 2016 
Obory vzdělávání – Studijní obory  
Mechanik – elektrotechnik ŠVP  od 1. 9. 2011 
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení   ŠVP  od 1. 9. 2011 
Podnikání ŠVP od 1. 9. 2011              
Podnikání dálkové ŠVP od 1. 9. 2015 
Vlasová kosmetika ŠVP od 1. 9. 2014 

 

Výuka cizích jazyků  

 

Ve všech ročnících učebních oborů „H“, krom Elektromechanika pro zařízení a přístroje se 

vyučuje německý jazyk (pracoviště Vimperk). 

V učebním oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje se vyučuje anglický jazyk. 

U čtyřletého studijního oboru Mechanik elektrotechnik se vyučuje jazyk anglický – dle výběru 

studentů.                  

V oboru vzdělání Kuchař – číšník, výživový poradce je v prvním ročníku vyučován německý 

jazyk, od druhého ročníku jsou vyučovány dva jazyky: německý a anglický. 

V oboru vzdělání Kadeřník , vizážista je vyučován německý jazyk. 

V nástavbovém oboru vzdělání Podnikání a Vlasová kosmetika je vyučován jeden cizí jazyk 

dle zájmu žáků anglický nebo německý 

 

3.2 Přijímací řízení 
 
Přijímací řízení na školní rok 2017/2018 proběhlo v souladu s novelou školského zákona  

č. 49/2009 Sb. Vzhledem k menšímu počtu přihlášek na tříleté obory vzdělávání s výučním 

listem (počet míst převyšoval počet přihlášek) nebyly organizovány přijímací zkoušky, pouze 

přijímací řízení. 

Ředitelem SŠ byla jmenována komise. Při přijímacím řízení byl rozhodující průměrný 

prospěch žáků a chování dle stanovených kritérií. 
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Pro přijímací řízení na studijní obor vzdělávání Mechanik elektrotechnik, Mechanik 

elektrotechnických a instalatérských zařízení a nástavbový obor Podnikání byla ředitelem 

Střední školy jmenována komise a byla stanovena kritéria. Přijímací zkoušky se nekonaly  

a rozhodující byl průměrný prospěch žáků ze ZŠ, na obor Podnikání složení závěrečné 

zkoušky v jakémkoliv tříletém učebním oboru. 

Seznam a pořadí přihlášených, přijatých a nepřijatých žáků byl zveřejněn ve škole na veřejně 

přístupném místě. 

V 1. kole přijímacího řízení na nástavbový obor s maturitní zkouškou Podnikání a Vlasová 

kosmetika se konaly se jednotné přijímací zkoušky. Ředitelem školy byla stanovena kritéria 

pro přijetí žáků a jmenována komise pro přijímací pohovor 2. a dalších kol přijímacího řízení. 

Podmínkou k přijetí na obor Podnikání je rovněž získání středního odborného vzdělání 

s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. 

Podmínkou k přijetí na obor Vlasová kosmetika je rovněž získání středního odborného 

vzdělání v oboru Kadeřník s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. 

U učebních oborů kadeřník a kuchař – číšník se nekonaly přijímací zkoušky, pouze přijímací 

řízení. Při přijímacím řízení byl rozhodující průměrný prospěch žáků a chování dle 

stanovených kritérií. 

 

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018: 

 

• 1. kolo 28. dubna 2017      

• 2. kolo 30. června 2017 

• 3. kolo 20. srpna 2017   

• 4. kolo 18. září 2017 

• 5. kolo 1. listopadu 2017 

 

Výsledky přijímacího řízení podle oborů: 

 

1. kolo, 28. 4. 2017 Podané 
přihlášky 

Zápisové 
lístky Nepřijato Odvolání 

Mechanik elektrotechnik 3 0 - - 
Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 2 0 - - 

Vlasová kosmetika 6 nedávají - - 
Podnikání denní 7 nedávají   
Podnikání dálkové 0 nedávají   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 8 5 - - 
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Zedník 2 0 - - 
Pokrývač 0 0 - - 
Instalatér 5 3 - - 
Tesař 1 0 - - 
Autoelektrikář 1 0 - - 
Opravář zemědělských strojů 14 11 - - 
Krajinář-Zahradník 1 0 - - 
Zemědělec – farmář 1 0 - - 
Kuchař – číšník 20 4 - - 
Prodavač 0 0 - - 
Kadeřník 13 11 - - 
Opravářské práce 7 7 - - 
Stravovací a ubytovací služby 2 2 - - 
Strojník silničních strojů 10 5 - - 
Zednické práce 0 0 - - 
Zahradnické práce 0 0 - - 
Celkem 103 48 - - 

     

2. kolo, 30. 6. 2017 Podané 
přihlášky 

Zápisové 
lístky Nepřijato Odvolání 

Mechanik elektrotechnik 0 0 - - 
Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 0 0 - - 

Vlasová kosmetika 2 nedávají - - 
Podnikání denní 3 nedávají   
Podnikání dálkové 0 nedávají   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 3 - - 
Zedník 0 0 - - 
Pokrývač 0 0 - - 
Instalatér 0 0 - - 
Tesař 0 0 - - 
Autoelektrikář 0 0 - - 
Opravář zemědělských strojů 1 1 - - 
Krajinář-Zahradník 0 0 - - 
Zemědělec – farmář 0 0 - - 
Kuchař – číšník 4 4 - - 
Prodavač 0 0 - - 
Kadeřník 2 1 - - 
Opravářské práce 0 0 - - 
Stravovací a ubytovací služby 1 1 - - 
Strojník silničních strojů 0 0 - - 
Zednické práce 0 0 - - 
Zahradnické práce 0 0 - - 
Celkem 16 10 - - 
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3. kolo, 20. 8. 2017 Podané 
přihlášky 

Zápisové 
lístky Nepřijato Odvolání 

Mechanik elektrotechnik 0 0 - - 
Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 0 0 - - 

Vlasová kosmetika 0 nedávají   
Podnikání denní 1 nedávají   
Podnikání - dálkové 0 nedávají - - 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 0 0 - - 
Zedník 0 0 - - 
Pokrývač 0 0 - - 
Instalatér 0 0 - - 
Tesař 0 0 - - 
Autoelektrikář 0 0 - - 
Opravář zemědělských strojů 0 0 - - 
Zahradník 0 0 - - 
Zemědělec – farmář 0 0 - - 
Kuchař – číšník 3 3 - - 
Prodavač 0 0 - - 
Kadeřník 6 6 - - 
Opravářské práce 0 0 - - 
Stravovací a ubytovací služby 0 0 - - 
Strojník silničních strojů 0 0 - - 
Zednické práce 0 0 - - 
Zahradnické práce 0 0 - - 
Celkem 10 9 - - 
 

 

4. kolo, 18. 9. 2017 Podané 
přihlášky 

Zápisové 
lístky Nepřijato Odvolání 

Mechanik elektrotechnik 0 0 - - 
Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 0 0 - - 

Vlasová kosmetika 0 nedávají - - 

Podnikání - denní 1 nedávají   

Podnikání - dálkové 0 nedávají - - 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 0 0 - - 

Zedník 1 1 - - 

Pokrývač 0 0 - - 

Instalatér 0 0 - - 
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Tesař 0 0 - - 

Autoelektrikář 0 0 - - 

Opravář zemědělských strojů 0 0 - - 

Zahradník 0 0 - - 

Zemědělec – farmář 0 0 - - 

Kuchař – číšník 1 1 - - 

Prodavač 0 0 - - 

Kadeřník 5 5 - - 

Opravářské práce 0 0 - - 

Stravovací a ubytovací služby 0 0 - - 

Strojník silničních strojů 0 0 - - 

Zednické práce 0 0 - - 

Zahradnické práce 0 0 - - 

Celkem 8 7 - - 
  

5. kolo, 1. 11. 2017 Podané 
přihlášky 

Zápisové 
lístky Nepřijato Odvolání 

Mechanik elektrotechnik 0 0 - - 
Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení 0 0 - - 

Vlasová kosmetika 0 nedávají - - 
Podnikání - denní 0 nedávají   
Podnikání - dálkové 0 nedávají - - 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 0 0 - - 
Zedník 0 0 - - 
Pokrývač 0 0 - - 
Instalatér 0 0 - - 
Tesař 0 0 - - 
Autoelektrikář 0 0 - - 
Opravář zemědělských strojů 0 0 - - 
Zahradník 0 0 - - 
Zemědělec – farmář 0 0 - - 
Kuchař – číšník 0 0 - - 
Prodavač 0 0 - - 
Kadeřník 0 0 - - 
Opravářské práce 0 0 - - 
Stravovací a ubytovací služby 0 0 - - 
Strojník silničních strojů 0 0 - - 
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Zednické práce 0 0 - - 
Zahradnické práce 0 0 - - 
Celkem 0 0 - - 
 

 

3.4 Závěrečné zkoušky 
 

V červnu proběhly závěrečné zkoušky tříletých oborů. Ředitelem školy byly navrženy ke 

jmenování předsedové zkušebních komisí a zkušební komise. Předsedy komisí potvrdil  

a jmenoval Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Organizace závěrečných zkoušek byla v souladu se zákonem č. 561/2004 (Školský zákon)  

a Vyhláškou č. 47/2005 o ukončení vzdělávání ve středních školách. Účast odborníků z 

praxe byla oboustranným přínosem jak pro dotyčné zkoušky, tak pro žáky i pedagogické 

pracovníky. 

Všechny závěrečné zkoušky probíhaly podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek 

(JZZZ). Absolventi obdrželi kromě výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce také 

Europass. 

 

• Pracoviště Vimperk 

 

Celkové hodnocení závěrečných zkoušek Počet žáků % 

K ZZ  bylo připravováno 34 100 
K ZZ bylo připuštěno celkem 17 50 
- prospěl s vyznamenáním 3 17,65 
- prospělo 8 47,06 
- neprospělo 6 35,29 
 
Termín zkoušky v náhradním termínu a zkoušky opravné byl stanoven na září 2018:  
 
K opravné zkoušce v září 2018 nastoupilo žáků 6 
- prospělo s vyznamenáním 0 
- prospěl 2 
- neprospěl 4 
- nedostavil se 1 
 
Ke zkoušce v náhradním termínu v září 2018 nastoupilo žáků 6 
- prospělo s vyznamenáním 0 
- prospěl 2 
- neprospěl 4 
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• Pracoviště Prachatice 

 

Závěrečné zkoušky 

Celkové hodnocení závěrečných zkoušek Počet žáků % 

K závěrečným zkouškám bylo připravováno 8 100 
Závěrečné zkoušky konalo celkem 8 100 
- prospěl s vyznamenáním 0 0 
- prospěli 8 100 
- neprospěli 0 0 

 

K náhradnímu termínu závěrečné zkoušce v září 2018 nastoupilo žáků 4 

- prospělo s vyznamenáním 2 

- prospěl 2 

- neprospěl 0 
 

Prospěch u závěrečné zkoušky: Kuchař - číšník , výživový poradce 

 

Termín počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet % Počet % Počet % 

Řádný 3 0 0 3 100 0 0 

Náhradní 0 0 0 0 0 0 0 

Opravný 0 0 0 0 0 0 0 

Souhrn 3 0 0 3 100 0 0 
 

 

Prospěch u závěrečné zkoušky: Kadeřník, vizážista 

 

Termín počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet % Počet % Počet % 

Řádný 5 0 0 5 100 0 0 

Náhradní 4 2 50 2 100 0 0 

Opravný 0 0 0 0 0 0 0 

Souhrn 9 2 22 7 100 0 0 
 



 14 

3.5 Maturitní zkoušky 
 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 v řádném jarním termínu na úseku Vimperk. 

Maturitní zkoušky mělo konat 5 žáků oboru Mechanik elektrotechnik. 

 

• Pracoviště Vimperk 

 

Celkové hodnocení maturitních zkoušek Počet studentů % 

K MZ bylo připravováno 5 100 
MZ konalo celkem 3 0 
- prospěl s vyznamenáním 0 0 
- prospěli 2 0 
- neprospěli 1 0 

 
 
K maturitní zkoušce v náhradním a opravném termínu v září 2018 
nastoupili 3 

- prospělo s vyznamenáním 0 
- prospěli 1 
- neprospěli 2 

 
 

• Pracoviště Prachatice  

 

Celkové hodnocení maturitních zkoušek Počet studentů % 

K maturitní zkoušce bylo připravováno 6 100 
Maturitní zkoušku konalo celkem 3 50 
- prospěl s vyznamenáním 0 0 
- prospěli 0 0 
- neprospěli 3 100 

 

K náhradnímu termínu a opravné maturitní zkoušce v září 2018 
nastoupilo studentů 5 

- prospělo s vyznamenáním 0 

- prospěl 2 

- neprospěl 3 
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Z nástavbového oboru Podnikání denní formy vzdělávání (2N) se k maturitní zkoušce celkem 

přihlásilo 6 žáků, z toho 1 žák/yně požádal/a o opakování ročníku. 

 

Prospěch u maturitní zkoušky: obor Podnikání – denní forma vzdělávání 
 

Termín počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet % Počet % Počet % 

Řádný 3 0 0 0 0 3 100 

Náhradní 2 0 0 0 0 2 100 

Opravný 3 0 0 2 66,66 1 33,33 
 
 
 
3.6 Zhodnocení prvního a druhého pololetí  
                       
• Pracoviště Vimperk 
 
Ve školním roce 2017/2018 byli žáci vyučováni ve 7 třídách 
( EZPOZSIS1 – T1; EZPOZS2, PI2 + ZP3; ME3,4; SuSOP1 + SuS2, OP 2 + OP3; OZSI3 ) 
 

Ročník Obor Počet žáků 

1. 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 6,78 8 

Opravář zemědělských strojů 12,71 15 

Strojník silničních strojů 3,39 4 

Instalatér 4,24 5 

Opravářské práce,  5,93 7 

Stravovací a ubytovací služby 2,54 3 

Celkem 35,60 42 

2. 

Pokrývač 2,54 3 
Instalatér 4,24 5 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje,  6,78 8 

Opravář zemědělských strojů 10,17 12 

Opravářské práce 3,39 4 

Stravovací a ubytovací služby 4,24 5 

Celkem 31,36 37 

3. 

Mechanik elektrotechnik 6,78 8 

Opravář zemědělských strojů 12,71 15 

Zedník 3,39 4 

Pokrývač 4,24 5 
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Opravářské práce 1,70 2 

Celkem 28,81 34 

4. 
Mechanik elektrotechnik 4,24 5 

Celkem 4,24 5 

Celkem k 30. 9. 2017 118 žáků 
 

Během školního roku se však ve třídách počty žáků měnily z důvodu různých přestupů či 

ukončení vzdělání v SŠ Vimperk. 

 

• Pracoviště Prachatice 

 

Ve školním roce 2017/2018 byli žáci vyučováni v 7 třídách. 

Třídy a obory ve školním roce 2017/2018 
 

Třída Obor 

1N Podnikání – denní forma vzdělávání; Vlasová 
kosmetika 

2N Podnikání – denní forma vzdělávání 

2D Podnikání – dálková forma vzdělávání 

1R Kuchař – číšník, výživový poradce 

1K Kadeřník, vizážista 

2R Kuchař – číšník, výživový poradce; Kadeřník, 
vizážista 

3R Kuchař – číšník, výživový poradce; Kadeřník, 
vizážista 

 
 
 

3.7 Celková hodnocení 
 

Přehled počtu vyznamenaných, prospívajících a neprospívajících žáků v 1. pololetí školního 

roku 2017/2018 
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• Pracoviště Vimperk 

 

Stav ke klasifikační radě za 1. pololetí:  

Třída Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamená

ním 
Prospěl Neprospěl 

Průměr 
třídy 

Neklasifikován
o Poče

t % Počet % Počet % 

SuSOP1, 
SuS2 14 3 21,4 10 71,40 0 0,00 1,68 1 

T1 32 2 6,25 21 65,60 4 12,50 2,54 5 

EZPOZS2 19 0 0,00 3 68,42 3 15,70 2,52 3 

PI2, ZP3 18 1 5,56 9 50,00 4 22,22 2,28 4 

OP2,3 5 0 0,00 2 60,00 1 20,00 2,36 1 

OZS3 15 0 0,00 7 46,60 5 33,30 2,95 3 

ME3,4 13 0 0,00 12 92,30 0 0,00 2,53 1 

Celkem 116 6 11,2 54 69,2 17 22,2 2,41 18 
 

Přehled počtu vyznamenaných, prospívajících a neprospívajících žáků ve 2. pololetí školního 

roku 2017/2018. 

 

Stav ke klasifikačním poradám za 2. pololetí: 

Třída počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenání

m 
Prospěl Neprospěl 

Průměr 
třídy 

Neklasifiková
no 

Počet % Poče
t % Poče

t % 

SuSOP1, 
SuS2 13 3 23,08 10 76,92 0 0,00 1,93 0 

T1 28 3 10,71 20 71,43 5 17,86 2,55 0 

EZPOZS2 20 0 0,00 17 85,00 3 15,00 2,40 0 

PI2, ZP3 17 0 0,00 14 82,35 0 0,00 2,36 0 

OP2,3 4 0 0,00 3 75,00 1 25,00 2,06 0 

OZS3 14 0 0,00 9 64,29 5 35,71 2,70 0 

ME3,4 13 1 0,00 10 76,92 2 15,38 2,55 0 

Celkem 109 7 16,5 83 77,3 16 24,2 2,36 0 
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• Prachatice 

 

Stav ke klasifikační radě za 1. pololetí:  

Třída Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamená

ním 
Prospěl Neprospěl 

Průměr 
třídy 

Neklasifikován
o Poče

t % Počet % Počet % 

1R 12 0 0 5 41,6 4 33,3 3,086 3 

1K 29 1 3,4 11 37.9 12 41.3 2,582 5 

1N 12 0 0 7 58,3 2 16,6 2,869 3 

2R 15 0 0 6 40 8 53,3 2,94 1 

2N 6 0 0 4 66,6 2 33,3 2,732 0 

3R 21 0 0 8 38,0 6 28,5 2,83 7 

2D 11 2 18 2 18 0 64 1,914 7 

Celkem 106 3 2,8 43 40,5 34 32 - 26 
 

Přehled počtu vyznamenaných, prospívajících a neprospívajících žáků ve 2. pololetí školního 

roku 2017/2018. 

 

Stav ke klasifikačním poradám za 2. pololetí: 

 

Třída Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamená

ním 
Prospěl Neprospěl 

Průměr 
třídy 

Neklasifikován
o Poče

t % Počet % Počet % 

1R 10 0 0 1 10 9 90 3,328 0 

1K 23 1 4,3 15 65,2 7 30,4 2,689 0 

1N 9 0 0 7 77,7 2 22,2 2,667 0 

2R 13 0 0 8 61,5 5 38,5 2,88 0 

2N 6 1 16,6 2 33,3 3 50 2,662 0 

3R 19 0 0 8 42,1 11 57,8 2,95 0 

2D 7 1 14 5 72 0 0 2,0 1 

Celkem 87 3 3,4 46 52,8 37 42,5 - 1 
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Stav po odložených klasifikacích a opravných zkouškách za 2. pololetí: 

 

• Pracoviště Prachatice 

 

K opravným zkouškám ve 2. pololetí bylo pozváno celkem 15 žáků (63%) 

Ke zkouškám v náhradním termínu ve 2. pololetí bylo pozváno celkem 16 žáků (67%) 

Ze žáků, kteří se zkoušky zúčastnili, 15 prospělo, 9 neprospělo, 8 žáků požádalo  

o opakování ročníku. 

 

Průměrný prospěch   

Třída 1. pololetí 2. pololetí 

1R 3,086 3,328 

1N 2,869 2,667 

1K 2,582 2,689 

2R 2,940 2,948 

2N 2,732 2,606 

2D 1,914 2,0 

3R 2,83 2,95 

 

 

3.8 Komisionální opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu.  

 
Počet zameškaných a neomluvených hodin.  

Chování. Výchovná a kázeňská opatření. 

 

• Pracoviště Vimperk 

 

K opravným zkouškám a ke zkouškám v náhradním termínu bylo pozváno 19 žáků (tj. 17,43 

%); dostavilo se 18 žáků (tj 94,74 % žáků z pozvaných); 1 žák žák požádal o opakování 

ročníku (tj.  5,26%) a 1 žák o přestup na jinou školu (tj. 5,26 %).  Ze žáků, kteří se zkoušky 

zúčastnili  všichni prospěli. 

 

 

Počet zameškaných a neomluvených hodin 
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• Pracoviště Vimperk 

  Počet hodin 

1. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka   89,56 
z toho neomluvených       6,44 
průměrný počet zameškaných hodin na třídu (7 tříd) 626,92 
z toho neomluvených        45,08 

2. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka   90,57 
z toho neomluvených       4,61 
průměrný počet zameškaných hodin na třídu (7 tříd) 633,9 
z toho neomluvených        32,27 

 

 

Udělení druhého a třetího stupně z chování a výchovná opatření  

 Žáků % 

1. pololetí 
 

116 žáků 

2. stupeň z chování 9 7,76 

3. stupeň z chování 4 3,45 

pochvaly ředitele SŠ 0 0 

pochvaly tř. učitele 19 16,38 

napomenutí tř. učitele, učitele OV 8 6,90 

důtka ředitele SŠ 2 1,72 

důtka tř. učitele, učitele OV 2 1,72 

podmínečné vyloučení 0 0 

vyloučení ze studia 0 0 

2. pololetí 
 

109 žáků 

2. stupeň z chování 10 9,17  

3. stupeň z chování 1 0,92  

pochvaly ředitele SŠ 0 0  

pochvaly tř. učitele 41 37,61  

napomenutí tř. učitele, učitele OV 16 14,68  

důtka ředitele SŠ 0 0  

důtka tř. učitele, učitele OV 4 3,67  

podmínečné vyloučení 0 0  

vyloučení ze studia 0 0  
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Počet zameškaných a neomluvených hodin 

 

• Pracoviště Prachatice 

 
Zameškané hodiny 
 

Třída 

Teoretická výuka Odborný výcvik 

Celkem 
1./2.polole

tí 

Průměr 
na žáka 

1./2.polole
tí 

Z toho 
neomluvený

ch 
1./2.pololetí 

Celkem 
1./2.pololet

í 

Průměr na 
žáka 

1./2.pololetí 

Z toho 
neomluvenýc

h 
1./2.pololetí 

1R 614 590 47,2
3 59 5 0,385 738 1020 56,76

9 102 288 541 

1N 137
6 

166
6 

114,
6 

185,
1 15 85 - - - - - - 

1K 190
4 

154
1 

65,6
5, 67 33 66 159

6 1538 54,10
3 

66,8
7 369 216 

2R 122
7 

114
7 81,8 88,2 91 107 126

7 1104 84,4 84,9 616 336 

2N 596 314 99,3
3 

52,3
3 40 27 - - - - - - 

2D 639 280 91 40 0 0 - - - - - - 

3R 953 111
1 50,1 58,4 55 239 838 1282 44,1 67,4 159 500 

 
 
Celkový počet zameškaných hodin 
  Počet hodin 

1. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka   80,67 
z toho neomluvených       34,14 
průměrný počet zameškaných hodin na třídu (7 tříd) 1044,14 
z toho neomluvených        - 

2. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka   78,57 
z toho neomluvených       74,9 
průměrný počet zameškaných hodin na třídu (7 tříd) 949,85 
z toho neomluvených        - 
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Chování, kázeňská a výchovná opatření  
 

Tř
íd

a 
1. pololetí 

Chování Pochvaly 
NTU 

Důtky 
PV V 

uspokojivé neuspokojiv
é 

TU, 
OV ŘŠ TU ŘŠ 

1R 1 4 0 0 1 0 0 0 0 

1N 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

1K 4 3 0 0 1 0 3 0 0 

2R 2 3 2 0 2 3 0 0 0 

2N 1 0 1 0 2 1 0 0 0 

2D 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

3R 1 3 0 0 3 2 3 0 0 

Celkem 16 13 4 0 10 7 7 0 0 
 
 
 

 

 

Zkratky:TU – třídní učitel, OV – odborný výcvik, ŘŠ – ředitel školy, PV – podmíněné 

vyloučení, V – vyloučení

Tř
íd

a 

2. pololetí 

Chování Pochvaly 
NTU 

Důtky 
PV V uspokojiv

é 
neuspokojiv

é 
TU, 
OV ŘŠ TU ŘŠ 

1R 2 4 0 0 0 1 0 0 0 

1N 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

1K 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

2R 2 3 2 0 0 1 0 0 0 

2N 0 0 0 1 1 1 2 0 0 

2D 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

3R 1 6 4 0 0 2 1 0 0 

Celkem 13 16 7 1 2 5 4 0 0 
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3.9 Odborný výcvik 
 

• Stavební obory – Zedník, Pokrývač, Instalatér 

• Zemědělské obory – Opravář zemědělských strojů - svářeč, Opravářské práce, Strojník 

silničních a stavebních strojů 

 

 

Učitelé odborného výcviku 

 

• Obor Zedník – p. Albrecht 

• Obor Instalatér – p. Šandera, p. Albrecht 

• Obor Pokrývač – p. Frnka 

• Obor Opravář zemědělských strojů – p. Kursa, p. Petr L., p. Vácha 

• Obor Strojník silničních a stavebních  strojů -  p. Frnka 

• Obor Opravářské práce – p. Mařík J 

• Výuka svářecí školy – p. Fučík 

 

• Výuka autoškoly – p. Havlan 

 

• Obor kadeřník, vlasová kosmetika – Bc. M. Schrammeová, J. Hudáková, A. Švecová,  

V. Schrenková 

• Obor Kosmetické služby – p. Schrenková 

• Obor Kuchař – číšník – p. Kabíčková, Fouňová, Olah A.  

• Obor Stravovací a ubytovací služby – p. Slavíčková   

 

Ve školním roce 2017/2018 se uskutečňovala výuka odborného výcviku na vlastních 

pracovištích školy a na smluvních pracovištích odborného výcviku, zřízených Střední školou 

a Základní školou, Vimperk. Odborný výcvik probíhal podle školních vzdělávacích plánů 

jednotlivých oborů.  

 

 

3.9.1 Stavební obory 
 

U stavebních oborů probíhal odborný výcvik ve vlastních dílnách SŠ a ZŠ, na rekonstrukci  

a údržbě SŠ, na smluvních pracovištích. Žáci oboru Instalatér vykonávali i zakázkové práce 

pro jiné subjekty.   
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Přednášky a školení UOV 

 

• Lešení a výtahy 

• Motorové pily a křovinořezy 

• Profesní způsobilost řidičů 

• Referenční vozidla 

• Exkurze 

 

• Temelín elektrárna  

• ŠKODA AUTO a.s, Mladá Boleslav 

• Herz Armaturek GmbH -  Vídeň 

• ČZ Strakonice 

• Chlumčany 

 

 

Stavební obory spolupracují s firmami 

 

• Cemix 

• BEST a.s. 

• Wienerberger 

• KB-BLOK systém  

• DEK TRADE 

• HELUZ  

• VELUX 

• Pila HOLÍK 

• BRAMAC 

• YTONG 

• HASIT 

 

 

3.9.2 Zemědělské obory 
 

U opravářských oborů probíhal odborný výcvik ve vlastních dílnách SŠ a ZŠ.  

První ročníky vykonávaly odborný výcvik v dílně ručního obrábění kovů, druhé a třetí ročníky  

v montážní dílně, soustružně a kovárně. Ročníky, které mají v osnovách svařování, 

svařovaly ve svářečské škole Střední školy a Základní školy, Vimperk. V rámci odborného 

výcviku opravářských oborů je zajišťována údržba a opravy vlastního strojového parku, 

včetně automobilového. 

Dále jsou vozidla připravována na technickou kontrolu. Opravy a údržby jsou prováděny ve 

vlastní režii, čímž jsou ušetřeny nemalé finanční prostředky a žáci získávají dovednostní 

návyky přímo  
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v praxi. V rámci odborného výcviku vykonávali někteří žáci praxi na smluvních pracovištích 

odborného výcviku, zřízených SŠ a ZŠ Vimperk. Během školního roku bylo prováděno 

automobilovým parkem SŠ a ZŠ převážení materiálu, nářadí a pracovních skupin. 

 

Školení UOV    

 

• Lešení a výtahy 

• Motorové pily a křovinořezy 

• Profesní způsobilost řidičů 

• Referenční vozidla 

 

 

Exkurze 

 

• ŠKODA AUTO a.s, Mladá Boleslav 

• Herz Armaturek GmbH -  Videň 

• ČZ Strakonice 

 

Výuka autoškoly  

 

Autoškola je nedílnou součástí výuky, která probíhá dle zákona 247/2000 Sb. Získání 

řidičských oprávnění je v osnovách oboru. Ve školním roce 2017/2018 probíhala výuka 

autoškoly ve druhém ročníku oboru Opravář zemědělských strojů – získání řidičského 

oprávnění skupiny T. Ve třetím ročníku oboru Opravář zemědělských strojů – získání 

řidičského oprávnění skupiny B, C, ve druhém ročníku Opravářské práce – získání 

řidičského oprávnění skupiny T, ve třetím ročníku oboru Autoelektrikář – získání řidičského 

oprávnění skupiny. 

 

Výuka autoškoly 

11 žáků OZS 2 Skupina T 

14 žáků OZS 3 Skupina B, C 

4 žáků OP 2 Skupina T 
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Svářečské kurzy 

 

V období od září 2017 do června 2018 proběhly v naší svářečské škole tři kurzy svařování 

plamenem, dva kurzy svařování elektrickým obloukem – obalená elektroda a dva kurzy CO2.   

 

Ku
rz

y 
sv

ař
ov

án
í 

Žáků na začátku 
kurzu 

Úspěšní 
absolventi kurzu Obor Kurz 

14 13 OZS 3 elektrický oblouk  - obalená 
elektroda 

12 12 OZS 2 plamen 
5 5 I 2 plamen 
6 6 OZS 2 elektrický oblouk  - CO2 

  OP 3 + OP 2 elektrický oblouk  - CO2 

¨5 5 I 2 polyfuzní svařování plastů 
7 7 OZS 3 elektrický oblouk  - CO2 

5 5 I 2 kapilární pájení mědi 

0 0 0 kapilární pájení mědi 
 

Žáci, kteří úspěšně složili zkoušky, získali certifikát opravňující ke svařování a pájení. 

 

 

3.9.3 Elektro obory 
 

Z důvodu sníženého počtu studentů spolupráce s firmou InTiCa Systems, s. r. o. a VISHAY 

ELECTRONIC, spol. s r. o. neprobíhá v oblasti praxí, ale pouze v kontaktech na úrovni 

exkurzí a učitelů odborného vycviku. Proběhlo několik schůzek, na kterých byla řešena tato 

témata – spolupráce v oblasti odborné praxe studentů elektrooborů, možnosti exkurzí.  

S periodou jednou měsíčně probíhají pracovní setkání, kde je řešena spolupráce v oblasti 

studia, odborné praxe a její náplně. Také se spolupracuje na prezentaci školy a firem na 

veřejných akcích.  

Na odborném pracovišti Střední školy v televizním studiu, provozujeme za účasti našich žáků 

a studentů přípravu a další aktivity spojené s vysíláním pro kabelovou televizi města Vimperk 

(natáčení a ozvučování kulturních a sportovních akcí, přímých přenosů, soutěží, koncertů, 

plesů, besed, reportáží, mažoretkových soutěží, apod. 

 Všeje zpracováváno na novém technickém vybavení, kterým bylo TV studium vybaveno 

(audiomixážní pult, digitální videokamera, stolní střihová stanice AIO). Doplněna byla rovněž 

pohybová, obrazována zvuková technika. 
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Každoročně zavádíme do výuky nové, moderní technologie. Žáci jsou při výuce  

i volnočasových aktivitách již třetím rokem seznamováni s provozem bezpilotních letounů 

(dronů) jak po teoretické, tak i praktické stránce. Také v letošním školním roce provozuje 

škola internetové rádio, jehož vysílání je zcela v režii žáků školy. 

 Obor MI využívá laboratoř doplněnou o demonstrační pomůcky (KNX meteorologická 

stanice, simulátory vnitřních a vnějších oblastí budov, pro pokusy s alternativními zdroji 

energie, které byly aktivně využity při výuce a odborných kroužcích. 

O těchto aktivitách pravidelně informujeme veřejnost. Všechna vysílání jsou aktuálně 

umisťována na školních stránkách www.stredni-skola.eu a na portále YouTube. 

 

Exkurze 

 

S periodou jednou měsíčně probíhají pracovní setkání, kde je řešena spolupráce v oblasti 

studia, odborné praxe a její náplně. Také se spolupracuje na prezentaci školy a firem na 

veřejných akcích. 

Na odborném pracovišti Střední školy, Vimperk, v televizním studiu, provozujeme za účasti 

našich žáků a studentů přípravu a další aktivity spojené s vysíláním pro kabelovou televizi 

města Vimperk (natáčení a ozvučování kulturních a sportovních akcí, přímých přenosů, 

soutěží, koncertů, plesů, besed, reportáží, mažoretkových soutěží, apod. 

O těchto aktivitách pravidelně informujeme veřejnost. Všechna vysílání jsou aktuálně 

umisťována na školních stránkách www.stredni-skola.eu a na portále YouTube. 

 

Exkurze 

• Rohde a Schwarz 

• InTiCa Systems s. r. o 

• VISHAY ELECTRONIC spol. s r. o. 

 

 

3.9.4 Obory služeb 
 
Výuka odborného výcviku oborů kadeřník - vizážista; vlasová kosmetika se uskutečnila ve 

vlastních kadeřnických salonech v Prachaticích a ve Vimperku a v kosmetickém salonu  

v Prachaticích. Stravovací  

a ubytovací služby se uskutečňovala na vlastních pracovištích školy, výuka oboru kuchař  

– číšník, výživový poradce se uskutečňovala na vlastním pracovišti školy – školní restaurace 

„Sv. Rafael“ ve Vimperku a na smluvních pracovištích odborného výcviku, zřízených Střední 

školou a Základní školou, Vimperk. 



  
28 

Soutěže 

 

• Ročníková soutěž 1. a 3. ročník obor kadeřník 16. 2. 2018 – Holení  

• Ročníková soutěž 2. ročník obor kadeřník 18. 4. 2018 – VE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU  

• Ročníková soutěž 1. ročník obor kadeřník 25. 4. 2018 – dámský denní účes 

• Ročníková soutěž kuchař – číšník 1. 2. 2018 – slavnostní tabule 

• Ročníková práce kuchař – číšník březen 2018 - sestavení menu, uvaření sestaveného menu 

 

 

Odborné přednášky, školení a praktické ukázky 
 

Obor kadeřník, vizážista, vlasová kosmetika 

 

• Školení 14. 11. 2018 HAIR COMPANY ITALY barvení stříhání 

• Školení 2. 3. 2018 Pavel Filandr – modní trendy a líčení  

• Školení učitelů odborného výcviku, učitelů odborných předmětů NOVÉ TRENDY 

V KADEŘNICTVÍ 5týdenní školení 

 

Exkurze 

 

• Škola seminářů ve spolupráci firmou Makro ČB – obor kuchař číšník 

• Návštěva kosmetického veletrhu Praha – obor kadeřník / vizážista 

• Návštěna kadeřnické soutěže, Sušice 

• Škola seminářu pro žáky oboru kadeřníkú vizážista pod vedenním p. Filandra 

 

Obor Kadeřník, vizážista a Vlasová kosmetika spolupracují s firmami 

 

• Primavera Andoranna 

• Ondřej Suchý 

• Pavel Filandr 

 

Obor Kuchař – číšník, výživový poradce spolupracují s firmami 

 

• Makro České Budějovice 

• Firma Alteris, pan Lippert 
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4. Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 
 

4.1 Výchovné a kariérní poradenství, prevence sociálně patologických jevů 
 

Ve školním roce 2017/2018 fungovala na úseku v Prachaticích učitelka ve funkci výchovného 

poradce a ve Vimperku zástupkyně ředitele a metodička prevence, u kterých mohli žáci s rodiči 

hledat pomoc při rozhodování o oboru studia a podávání přihlášky na zvolený obor vzdělávání. Na 

úseku Vimperk byly  řešeny veškeré přestupy z jiné školy do naší, ukončování studia nebo další 

možnosti  nástavbového či vysokoškolského studia.  

Ve školním roce 2017/2018 fungovala na úseku v Prachaticích ve funkci výchovného poradce  

učitelka Mgr. Hana Machová. 

Každý školní rok je organizována beseda v rámci hodin ekonomiky pro žáky 3. ročníků tříletých 

oborů  a žáky nástavbového studia beseda o hledání zaměstnání a významu Úřadu práce s PhDr. 

P. Váchovou.  V rámci šablon setkání s pracovníky finančních institucí k doplnění učiva o hledání 

zaměstnání, podnikání v oboru, založení účtu a dalším významu bank.  

Spolupráce s PPP, Referátem sociálních věcí a s Úřadem práce funguje velice dobře a je  

v dostatečné míře využívána. Na škole nadále pracují metodičky protidrogové prevence z řad 

učitelů. Školním metodikem prevence je Mgr. Slámová a Mgr. D. Kůrková. Ve škole je zpracován 

,,Minimální preventivní program”, který je každým rokem vyhodnocován. Metodičky se zúčastňují 

odborných seminářů  pořádaných v okrese i kraji  ke zmíněné problematice. Také žáci navštěvují 

akce zaměřené na protidrogovou prevenci dle možností. Šikanování a vydírání se v rámci našeho 

zařízení v tomto školním roce nevyskytlo. 

 

• Preventivní aktivity pro žáky ve výuce – pracoviště Vimperk 

 

Název aktivity 

Zaměření 
(např. prevence 

drogových závislostí, 
šikany…) 

Datum 
konání 

Věková 
skupina / počet 

žáků 
Realizátor 

Realizace grantu „Spolu to dokážeme“ průběžně vybrané třídy o.s. Do světa 

Problematika drog, 
gambling 

Prevence drogových 
i jiných závislostí 

listopad 
2017 1. ročníky / 50 učitelé ON 

Civilizační 
onemocnění Zdravý životní styl leden 

2018 1. ročníky / 50 učitelé ZEK 

Trestní právo Prevence kriminality 
mládeže 

únor 
2018 1. ročníky / 50 učitelé ON 

Adaptační kurz Utváření kolektivu září 2017 1. ročník SusOP Trojanská, 
Poláček 

Kyberšikana a trestní 
odpovědnost jak se chovat Březen-

Duben Vybrané třídy Joklová, 
Slámová 
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Přednášky, besedy 

• adaptační kurz pro 1. ročníky učebních oborů, které budou na vyučování všeobecných 

předmětů spojené do jedné třídy - jednodenní v prostorách školy a okolí, 14. 9. 2018, veden 

lektory o. s. Do světa, účast třídního učitele Ing. Václava Heinzla 

• adaptační kurz třídy tzv. éčkových oborů SUSOP 1 – 26. 9. 2018, Mgr. Romana Trojanská  

a třídní učitel Ing. Jan Poláček 

• průběžná realizace grantu „ Spolu to dokážeme 4: 

• 8. 11. 2018  - OZS 3 

• 16. 11. 2018. – EZPOZS 2  

• beseda o trestní odpovědnosti a kyberšikaně – policejní mluvčí Bc. Martina Joklová, 25. 4. 

2018 – T 1,  SUSOP 2, SUS 2 

• náborová akce Policie ČR pro žáky 3. ročníků – 13. 4. 2018 

 

Řešení aktuálních situací 

• kyberšikana – duben ( napadený Kočík; natáčel Fleischman, Jakeš zveřejnil na facebooku, 

oba podmíněné vyloučení ze školy) 

• útěky ze školy, pozdní příchody, podezření na užití marihuany – duben (Stenhauser – 

záležitost projednána s matkou, doporučena návštěva Phénixu Prachatice a pravidelná 

spolupráce matky se školou.  

• agresivní chování mezi spolužáky  

• kouření mladistvých 

• jednání s rodiči problémových žáků /záškoláctví…/ 

• pomoc při řešení vztahových problémů žáků… 

 

Další činnosti:  

• dny otevřených dveří   

• činnosti spojené s granty – šipky 

• odborné exkurze 

• účast na výstavách a soutěžích 

• mimoškolní aktivity na DM… 

 

Vzdělávání ŠMP: 

• komise prevence ve Vimperku 12. 4. 2018 

• Preventivní aktivity pro žáky ve výuce – Prachatice  
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Název aktivity 
Zaměření 

(např. prevence 
drogových závislostí, 

šikany…) 

Datum 
konání 

Věková 
skupina / počet 

žáků 
Realizátor 

Realizace grantu „Spolu to dokážeme“ průběžně vybrané třídy o. s. Do světa 

Problematika drog, 

gambling 
Prevence drogových 

i jiných závislostí 
listopad 

2017 1. ročníky / 50 učitelé ON 

Civilizační 

onemocnění Zdravý životní styl leden 
2018 1. ročníky / 50 učitelé ZEK, 

PS 

Trestní právo Prevence kriminality 
mládeže 

únor 
2018 1. ročníky / 50 učitelé ON 

Adaptační kurz Utváření kolektivu 15. 9. 
2017 1. ročník SusOP Trojanská, 

Poláček 

Adaptační kurz Utváření kolektivu 13. 9. 
2017 

1. ročník 
EZPOZS 

Trojanská, 
Slámová 

Adaptační kurz Utváření kolektivu 7. 9. 
2017 1. ročník PI Slámová, 

Žuravský 
Kyberšikana a trestní 

odpovědnost jak se chovat Březen-
Duben Vybrané třídy Joklová, 

Slámová 

Adaptační kurz Utváření kolektivu 12. a 13. 
září 2017 1R, 1N Machová, 

Kržová 

Adaptační kurz Utváření kolektivu 3. říjen 
2017 1. K Filip, Kuralová 

Kyberkriminalita Jak se chovat listopad 
2017 1R, 2R Joklová/Mach

ová 

Internetem bezpečně Kyberšikana - prevence 27. 6. 
2018 1. R, 1. K, 2. K Kůrková 

Policie ČR  Patologické hráčství Prosinec 
2017 1. K, 2. R, 3. R Joklová/Mach

ová 
 

Řešení aktuálních situací: 

• kouření mladistvých 

• jednání s rodiči problémových žáků (záškoláctví, chování vůči spolužákům, pomoc při řešení 

vztahových problémů žáků 

• řešení dvou případů šikany 

 

Další činnosti:  

• exkurze v Živnostenském úřadě v Prachaticích, Archivu v Prachaticích 

• odborné exkurze Budvar České Budějovice, Makro České Budějovice 

• výstava vzdělání a řemeslo České Budějovice 

• dny otevřených dveří: Prachatice 11. 11. 2017 – téma: Martinské posvícení, 15. 6. 2018 

„Řemeslo má zlaté dno“ – Prachatice – téma: 1. republika  
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Vzdělávání ŠMP: 

• Seminář v Českých Budějovicích – Legislativa v oblasti návykových látek 

 

 

4.2 Ekologická výchova a environmentální výchova 
 

• Pracoviště Vimperk 

Hodnocení akcí podle plánu environmentální výchovy pro školní rok 2017/2018 

 

Hodnocení celoročně probíhajících akcí: 

• Trvá spolupráce se subjekty zabývajícími se EVVO: Dřípatka Prachatice, Energycentrum  

České Budějovice  

• Zmíněné organizace zasílají propagační materiál 

 

V průběhu školního roku byly plněny celoročně probíhající akce: 

• třídění papíru  

• třídění PET lahví  

• používání makulatury 

• šetření energií 

• spolupráce s výchovnou poradkyní v protidrogové prevenci 

 

Nástěnka na chodbě školy zabývající se ekologickou tématikou je pravidelně aktualizována  

a informuje o právě probíhajících akcích v rámci EV 

 

 

Hodnocení akcí probíhajících v jednotlivých měsících: 

 

• Způsoby získávání energie, zdroje a její úspory  

• zařazeno do výuky v rámci předmětu ZPV 

 

• Vánoční tradice – mezilidské vztahy 

• zařazeno do výuky: občanská nauka v jednotlivých třídách  

 

• Životní styl, hygiena, potrava a její složky, správná životospráva, bezpečnost na cestách 

• zařazeno do výuky: zdravověda ve třídách oboru kadeřnice a kosmetické služby 
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• Význam vody pro krajinu a člověka 

• zařazeno do výuky v rámci předmětu ZPV 

 

• Den Země, péče o pořádek a vzhled okolí školy 

• úklid okolí školy  

 

 

Kouření a jeho škodlivý vliv na organismus 

• propagace nekuřáctví v rámci „Světového dne bez tabáku“ v průběhu třídnických hodin 

v měsíci květnu 

 

Tematická ekologická vycházka 

• sledování ekosystémů (exkurze NP Šumava) 

• diverzifikace přírody 

• příroda a odpad, město a systém odděleného odpadu  

• význam vody pro krajinu (exkurze NP Šumava) 

 

Environmentální výchova a vztah žáků k prostředí je součástí tematických plánů všeobecně 

vzdělávacích i odborných předmětů. 

 

• Pracoviště Prachatice 

 

Hodnocení celoročně probíhajících akcí: 

• Trvá spolupráce se subjekty zabývajícími se EVVO: Dřípatka Prachatice, Energycentrum  

České Budějovice  

• Zmíněné organizace zasílají propagační materiál 

 

V průběhu školního roku byly plněny celoročně probíhající akce: 

• třídění papíru  

• třídění PET lahví  

• používání makulatury 

• šetření energií, papírem, vodou 

• spolupráce s výchovnou poradkyní v protidrogové prevenci 

• zařazení EV do třídnických hodin 

• recyklace (ZPV) 

• Nástěnka na chodbě školy zabývající se ekologickou tématikou je pravidelně aktualizována  

a informuje o právě probíhajících akcích v rámci EV 
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• Účast na semináři EKOABECEDA - Umíme žít bez odpadů. 

• Beseda – světové ekosystémy 

 

Hodnocení akcí probíhajících v jednotlivých měsících:   

 

• Způsoby získávání energie, zdroje a její úspory zařazeno do výuky v rámci předmětu ZPV 

• Vánoční tradice – mezilidské vztahy 

• zařazeno do výuky: občanská nauka v jednotlivých třídách  

• Životní styl, hygiena, potrava a její složky, správná životospráva, bezpečnost na cestách 

• zařazeno do výuky: zdravověda ve třídách oboru kadeřnice a vlasová kosmetika 

• Význam vody pro krajinu a člověka 

• zařazeno do výuky v rámci předmětu ZPV 

• Den Země, péče o pořádek a vzhled okolí školy 

• úklid okolí školy  

• Kouření a jeho škodlivý vliv na organismus 

• propagace nekuřáctví v rámci „Světového dne bez tabáku“ v průběhu třídnických hodin 

v měsíci květnu 

• Environmentální výchova a vztah žáků k prostředí je součástí tematických plánů všeobecně 

vzdělávacích i odborných předmětů. 

 

 

4.3 Aktivity a prezentace školy 
 

Exkurze probíhaly převážně podle zpracovaného plánu exkurzí. Jsou navrhovány a vybírány 

pedagogickými pracovníky tak, aby přispěly k doplnění učiva všeobecně vzdělávacích a hlavně 

odborných předmětů  

v jednotlivých oborech. Exkurzemi si doplňují vzdělání nejen žáci, ale též pedagogové. 

 

• Pracoviště Vimperk  

                  

Obory Z, P, I – FOR ARCH Praha  

EZPOZSIS 1 – Jihosepar a. s. Vimperk  

Žáci obou I – ČOV Vimperk 

EZP 2, obory I - JETE Temelín 

ZP3, PI 2 – XELLA Chlumčany 

EZP 2, ME 3 – Rohde - Schwarz 

EZPOZSIS 1 – ČZ Strakonice 
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EZPOZSIS 1 – Auto ŠKODA Mladá Boleslav  

Obory Z, P, I – HERZ Vídeň 

                        

• Pracoviště Prachatice 

 

Praha, World of Beauty – kosmetický a kadeřnický veletrh – 4. 9. 2017 

Budvar, České Budějovice – 3. 10. 2017 

Hotel Budweis, České Budějovice – listopad 2017 

Okresní soud Prachatice – téma: soudní řízení – listopad 2017 

Kurz nehtové modeláže – listopad 2017 

Jihočeské divadlo, České Budějovice – listopad 2017 

Kino Cinestar  a Jihočeské muzeum – 16. 11. 2017 

Návrh tabule vánoční – akce pro seniory – 6. 12. 2017 

Senioři v kadeřnictví – 9. 1. 2018 

Zdravá studená kuchyně – akce pro seniory - 23. 1. 2018 

Makro České Budějovice – 8. 2. 2018 

Praha, World of Beauty – kosmetický a kadeřnický veletrh – 16. 3. 2018 

Burzy škol: 

Vimperk 3. 10. 2017 

Český Krumlov 24. 10. 2017 

Strakonice 31. 10. 2017 

Prachatice 7. 11. 2017 

 

Masopustní den otevřených dveří 

• Naše škola pořádala ve čtvrtek 1. února 2018 v Prachaticích den otevřených dveří. Tentokrát 

jsme zvolili téma MASOPUST. 

• Setkání se seniory 

• Dne 23. ledna 2018 se uskutečnilo na odloučeném pracovišti v Prachaticích setkání Svazu 

důchodců z Prachatic a žáků naší školy. Vedoucí učitel OV Antonín Olah pozval seniory... 

 

Exkurze 1.R a 3.R v Makru 

Dne 8. února jsme jeli na exkurzi do Makra v Českých Budějovicích. Jednalo se o přednášku o 

ovoci a zelenině, o kterých jsme se dozvěděli hodně nového. Součástí byla i malá ochutnávka. 

 

Exkurze a výstava World of Beauty 

Dne 16. bžezna 2018 jsme navštívily exkurzi a výstavu World of Beauty na ve veletržním výstavišti 

v pražských Letňanech. 

 Řemesla za 1. republiky a dnes 
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Dne 15. června 2018 proběhla v naší škole již tradiční akce Řemeslo má zlaté dno, ovšem v trochu 

netradiční podobě. Akce byla totiž zaměřena k 100. výročí založení Československa. 

 

Žáci oboru kuchař si troufli i na dort 

Na naši školu (Střední školu a základní školu Vimperk, pracoviště Prachatice) se obrátili 

zaměstnanci Odboru kultury a školství města Prachatice, jestli bychom pro ně upekli dort. 

A druhý dort byl pro Hospodářskou Komoru 

 

                                

4.3.1 Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních projektů 
 

Pokračování úspěšné spolupráce s partnerskou školou Staatliche Berufsschule ve Waldkirchenu  

Úspěšná spolupráce se Staatliche Berufsschule II Bamberg v projektu Erasmus + 

 

4.3.2 Účast na sportovních soutěžích 
 

Juniorský maraton RunCzech České Budějovice, družstvo školy (5. 4. 2018 – Ing. M. Frnka) 

 

4.3.3 Prezentace školy na veřejnosti  
 

Škola se snaží aktivně vytvářet dobré jméno a vstoupit do povědomí spoluobčanů. Během 

školního roku jsme se zúčastnili řady akcí, některé akce i sami pořádali: 

 

• Účast a prezentace na celostátní výstavě „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích  

• Prezentace na burzách škol – Trh pracovních příležitostí (Vimperk, Prachatice, Strakonice, 

Písek)  

• Prezentace oborů při konání “Dnů otevřených dveří, Dne řemesel, Řemeslo má zlaté dno” 

• Návštěvy třídních schůzek základních škol 

• Návštěvy třídních kolektivů jednotlivých základních škol 

• Realizace grantových programů (Mezinárodní turnaj v šipkách,Internetové rádio atd.) 

• Pokračující spolupráce se státní školou ve Waldkirchenu 

• Předvánoční inspirace – prezentace službových oborů spojená s ročníkovými soutěžemi 

• Účast žáků na různých republikových a regionálních soutěžích  

• Kroužek mladých elektroniků 

• Prezentace školy v médiích, na internetových stránkách školy, FB, Instagramu 

• Spolupráce s firmami v regionu (Rohde § Schwarz, SAK s.r.o, JOSTRAcz, VKB stavby, 

SWITELSKY) 
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• Předvánoční inspirace – prezentace službových oborů spojená s ročníkovými soutěžemi, 

spoluprace s důchodci 

• Předváděcí akce na téma JAK ŽÍT ZDRAVĚ- obor kuchař/číšník 

• Předváděcí akce na téma NOVÉ TRENDY PRO LIDI DŮCHODOVÉHO VĚKU, obor 

kadežník/vizážista 

• Účast žáků na různých republikových a regionálních soutěžích  

• Kroužek mladých elektroniků 

• Prezentace oborů při konání Dne otevřených dveří v SŠ a ZŠ Vimperk, konkrétně v pracovišti 

Prachatice pod názvem “Řemeslo má zlaté dno”  ve stylu 1. republiky 2. 2. 2017 

• V rámci prezentace školy se zde uskutečnily i ročníkové soutěže žákyň 3. ročníku obor 

Kadeřník, vizážista a studentek oboru nástavbového studia Vlasová kosmetika. Prvně 

jmenované soutěžily v tvorbě účesu a líčení na téma Netradiční nevěsta, druhá skupina měla 

za úkol nalíčit ve stylu extravagance 

• Žáci oboru Kuchař- číšník, výživový poradce připravili slavnostní  tabule například na téma 

Valentýn, Silvestr či Vánoce, byly k vidění i ukázky práce  žáků technických oborů , např. 

pokrývačů a tesařů. 

 

Prezentace oboru kuchař číšník, výživový poradce: 

• Září, říjen - burzy škol, řemeslo a vzděláni České Budějovice 

• Listopad – vaření pro seniory – vegetariánská strava 

• Listopad, prosinec - vánoční inspirace v moderním pojetí, příprava slavnostního menu, 

pokrmu a zákusku 

• Březen - ročníková práce - sestavení menu, uvaření sestaveného menu 

• Duben - příprava steaků z hovězího masa 

• Duben – Květen – příprava mořských ryb 

• Leden – příprava mega dortu k výročí plesu města 

• Duben, příprava mega dortu k konferenci k výročí na Zlaté stezce 

• Květen, červen - carving ovoce a zeleniny 

• Projektový den – 16. 6. 2017 – Století páry – ukázky slavnostní tabule, čokoládová fontána, … 

 

Prezentace oborů kadeřník - vizážista, vlasová kosmetika 

• Září – prosinec – Česání pro seniory – Domov důchodců Prachatice Matky Vojtěchy 

• Projektový den – 16. 6. 2017 – Steampunk – módní přehlídka 
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4.3.4 Přehled článků o škole v tisku  
 

Tiskové zprávy jsou využívány k prezentaci školy. Veřejnost je prostřednictvím těchto zpráv  

a inzerce informována o aktuálním dění školy a nabídce vzdělávacích programů. 

K prezentaci jsou využívány Vimperské noviny a přílohy o vzdělání ostatních deníků. Vytváříme 

vlastní zpravodajství, informujeme pravidelně veřejnost na školním webu www.stredni-skola.eu, 

www.epigontv.cz, na portále YouTube, Facebook a dále ve zpravodajství internetového deníku 

PrachatickoNews www.prachatickonews.cz. 

Monitoring zpráv a inzerce jsou součástí Výroční zprávy jako samostatná příloha. 

5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a výsledcích kontroly 

 

5.1 Kontroly České školní inspekce 
 

• 19. 2. - 22. 2. 2018, 27. 2. 2018. 2018  Kontrola ČŠI  

 

5.2 Jiné inspekce a kontroly 
 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla na Střední škole, Vimperk, Nerudova 267 kontrola: 

 

• 01. 11. 2018 Krajská hygienická stanice 

• 21. 02. 2018 BOZP 

• 17. 04. 2018 Státní veterinární správa 

• 26. 03. 2018  Oblastní inspektorát práce 

• 27. 06. 2018  Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje BOZP 

 

 

6. Domov  mládeže 
 

Střední škola a základní škola Nerudova 267 Vimperk disponuje v současné době jedním 
domovem mládeže, který je nedílnou součástí školy.  
 

Domov mládeže, Nerudova 267, Vimperk 
 

Ve školním roce 2016/2017 bylo dle zahajovacího výkazu k 3. 9. 2017 přihlášeno k ubytování na 

Domově mládeže, Nerudova 267, Vimperk 18 studentů. 

Maximální počet byl 19 ubytovaných studentů (od 1. listopadu 2017 do 10. května 2018) 

Po odchodu studentů 3. a 4. ročníků bylo na konci června 2018 ubytováno celkem 13 studentů 

(od 21. června 2018 do 28. června 2018) 
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Činnost domova mládeže 

Cílem činnosti domova mládeže je zabezpečení maximálních podmínek pro přípravu do školy a na 
praxi, zapojení studentů do mimoškolní činnosti, kvalitní využívání volného času a rozvíjení 
znalostí a duševních schopností ubytovaných studentů. 
 

Přehled akcí pořádaných Domovem mládeže Nerudova 267 

Klub Gabreta – putování po Šumavě 

Září - Tradiční poznávací výlet po Šumavě pro 1. ročníky  

                Chalupská a jezerní slať, Kvilda, Horská Kvilda, výhledy na Zhůří 

Říjen – „Dvě věže“  

             Javornická rozhledna, Měsíční menhir 

             Rozhledna a západ slunce na Sedle u Albrechtic. 

Duben – Dračí skály u Svojší 

              Klostermannova vyhlídka a akumulační nádrž na Sedelském vrchu u Srní. 

Květen - Pozůstatky těžby zlata u Kašperských Hor / Červená 

              Štoly na Zlatém potoce a bizoni na Červené 

Červen - Obří hrad- keltská svatyně a Kamenné moře na Šafářově vršku 

Červen - Závěrečné putování po Šumavě 

                     Putování po místech, kde se natáčela „Kriminálka Modrava“ 

               Královský dvorec Antýgl na řece Vydře 

               Horní hrádky – Lidová architekture – roubenky 

               Srní, Čeňkova Pila, Kašperské Hory  

                 

Sportovní akce 

Září – Floorball - tělocvična 

Říjen – Flloorball - tělocvična 

Listopad – Floorball - tělocvična 

Leden - Návštěva lyžařského areálu Zadov 

Únor - Návštěva plaveckého stadiónu v Sušici 

Březen - Návštěva lyžařského areálu Zadov 

Duben – Floorball – tělocvična 

 
V rámci domova mládeže mohou ubytovaní studenti pravidelně využívat klubovnu se sportovním 

vybavením -  stolní tenis, stolní fotbal, šipky. 

Využívání tělocvičny a posilovny v areálu školy – zejména v zimních měsících. 

Promítání v kině Epigon 

V rámci studia Epigon probíhá v přilehlém kině pravidelné promítání vybraných filmů 

Promítání filmových záznamů koncertů vybraných hudebních skupin 
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Studio a Rádio Epigon 

Pravidelné vysílání Rádia Epigon 

Zbyněk Kytlica (D. J. Kytli) – pondělí 

František Martan (Hlavní moderátor RE) – úterý a čtvrtek 

 Adéla Boldová (Bombová show Ádi Boldové) - středa 

Čtyřiadvacetihodinové vysílání Rádia Epigon 2. -3. prosince 2017 

Vánoční speciál – 21. prosince 2018 

Celodenní vysílání Rádia Epigon – 28. června 2018 

Rozhovory se zajímavými osobnostmi 

Ondřej Vlk – Cestovatel (Kavkaz, Pamír, Mongolsko, Bajkal) 

Hudební skupina Narttu 

Hudební skupina Ebony 

Natáčení videoklipu hudební skupiny Narttu 

Kulturní akce 

Červen - Návštěva filmového představení v Multikině Cinestar České Budějovice 

Dle vlastního výběru žáků:  Jurský svět, Deadpool 2, Escobar 

 

Kulturně akce ve vlastní režii 

Květen – Společný táborový oheň v Pravětínském údolí 

                     Rozloučení se žáky 3. a 4. ročníků 

Červen – Závěrečný táborový oheň v Pravětínském údolí 

                      Neformální zhodnocení a zakončení školního roku 2016 / 2017 

 

Hodnocení ubytovaných studentů 

Za 1. pololetí školního roku 2016 / 2017 bylo celkem uděleno 7 pochval hlavního vychovatele za 

vzorný přístup k plnění povinností v rámci domova mládeže, resp. za vzornou reprezentaci školy 

v rámci „Studia a Rádia Epigon“ 

Za 1. pololetí školního roku 2016 / 2017 nebyla udělena žádná důtka hlavního vychovatele ani 

žádná snížená známka z chování. 

Za 2. pololetí školního roku 2016 / 2017 bylo celkem uděleno 9 pochval hlavního vychovatele za 

vzorný přístup k plnění povinností v rámci domova mládeže, resp. za vzornou reprezentaci školy 

v rámci „Studia a Rádia Epigon“ 

Studentům Martinovi Fákovi a Františkovi Martanovi byla navíc udělena věcná odměna za vzornou 

reprezentaci školy v rámci „Studia a Rádia Epigon“ 

Za 2. pololetí školního roku 2016 / 2017 nebyla udělena žádná důtka hlavního vychovatele ani 

žádná snížená známka z chování. 
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7. Školní stravování  
 

Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, disponuje školními jídelnami: 

 

Školní jídelna, Rožmberská 71, Vimperk 

Školní jídelna, Nerudova 267, Vimperk, jídelna v budově Střední školy 

Školní jídelna, výdejna, Kasárenská 1133, Prachatice 

 

7.1 Školní jídelna, Rožmberská 71, Vimperk 
 

Kapacita kuchyně je 330 jídel, počet míst u stolu je 81. Školní jídelna má dvě výdejní místa. Jedno 

je určené pouze pro žáky Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, pro žáky Střední školy  

a Základní školy a pro zaměstnance Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické. Počet míst 

 k sezení v této jídelně je 49. Druhé výdejní místo je určeno výhradně pro cizí strávníky  

a zaměstnance Střední školy a Základní školy, má 32 míst u stolu. Kuchyně je vybavena 

technologií, která v současné době vyžaduje stále větší a častější opravy.  Kuchyně i přípravna 

musí být pro většinu činností časově oddělena, protože je zde málo prostoru a nelze sem přidat 

žádná další zařízení.   

 

Stravovací úsek (kancelář, sklad potravin, šatna kuchařek, úklidová místnost, kuchyně a jídelny) je  

v pronájmu u majitelky objektu p. Marcely Budínské a p. Veroniky Budínské. Kancelář školní 

jídelny slouží k placení stravného a k veškeré agendě týkající se školního stravování a zajištění 

provozu odloučených pracovišť. 

 

Připravují se zde obědy. Kuchyně je  v provozu i větší část prázdnin a  připravuje obědy pro cizí 

strávníky. Podle zahajovacího výkazu se zde stravovalo celkem 249 žáků, z toho 201 žáků  

z Gymnázia a Střední odborné školy ve Vimperku, 19 žáků ze Střední školy a Základní školy ve 

Vimperku, 1. máje a 29 žáků ze Střední školy a Základní školy ve Vimperku, Nerudova, 48 

zaměstnanců škol a školských zařízení, 158 cizích strávníků. 

 

Za uplynulý školní rok se uvařilo celkem 48 970 obědů. 

 

 

7.3 Školní jídelna, Nerudova 267, Vimperk, v budově Střední školy 
 

Kapacita kuchyně je 300, počet míst u stolu 50. V jedné jídelně je časově oddělený výdej pro žáky 

Střední školy a zaměstnance a pro cizí strávníky. V této školní jídelně se připravují snídaně, 

přesnídávky, obědy, svačiny, večeře a druhé večeře.   
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Ve školní jídelně se v uplynulém roce stravovalo dle zahajovacího výkazu celkem 80 žáků,  

38 zaměstnanců Střední školy a Základní školy, 9 zaměstnanců Základní umělecké školy a 53 

cizích strávníků. Na domově mládeže bylo ubytováno 15 žáků. 

 

Připravují se zde  obědy pro žáky Střední školy a Základní školy, zaměstnance Střední školy  

a Základní školy, Základní umělecké školy a cizí strávníky. Dále se zde připravují snídaně, 

přesnídávky, svačiny, večeře a druhé večeře pro žáky Střední školy a Základní školy a pro žáky 

Gymnázia a Střední odborné školy.  Kuchyně je v provozu i větší část hlavních prázdnin, kdy se 

zde stravují zaměstnanci Střední školy a Základní školy, cizí strávníci a rekreanti ubytovaní na 

domově mládeže.  

 

Za uplynulý školní rok se uvařilo celkem 1 084 snídaní, 1 084 přesnídávek, 21 724 obědů, 1 251 

svačin, 1251 večeří a 1 251 druhých večeří. 

 

 

7.4 Školní jídelna – výdejna, Kasárenská 1133, Prachatice, v areálu školy  
 

Strava se dříve dovážela ze školní jídelny VOŠ a SPgŠ Prachatice. Od měsíce února 2017 se 

strava dováží ze Školní restaurace Svatý Rafael ve Vimperku. Počet míst u stolu v této výdejně je 

68.  Podle zahajovacího výkazu využívalo služeb výdejny celkem 15 žáků školy a 7zaměstnanců 

školy. 

 

Za uplynulý školní rok se zde vydalo celkem 1 792 obědů žákům a zaměstnancům Střední školy  

a Základní školy.   

 

Ve všech školních jídelnách jsou připravována jídla dle předem připravovaných jídelníčků. 

Vedoucí školní jídelny sleduje plnění spotřebního koše a dodržování výživových norem.  

 

Jídla jsou pestrá, chutně připravovaná, do jídelníčků jsou zařazována i nová jídla dle vlastních 

receptur.  

Jídelníčky jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy. 

Vedoucí ŠJ sama proškoluje kuchařky v oblasti BOZP, dbá na dodržování povinností stanovených  

v předpisech ES – nařízení ES 852/2004, ze dne 29. 4. 2004, o hygieně potravin, nařízení ES 

178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, vyhl. 137/2004 Sb. 

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných ve znění změn provedených vyhláškou č. 602/2006 Sb. 
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8. Granty 
 

8.1 Granty úspěšně podané – schválené a vyúčtované 
 

Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením č. 446/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017  

o poskytnutí grantu. Účelem poskytnutí grantu byly neinvestiční prostředky určené k realizaci 

projektu s názvem: „Exkurze pro žáky SŠ do podniků“. Grant byl poskytnut ve výši neinvestičních 

prostředků 24 500 Kč. Povinné spolufinancování činilo 10 500 Kč. Tyto prostředky byly řádně 

čerpány a vyúčtovány. 

 

Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením č. 446/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017  

o poskytnutí grantu. Účelem poskytnutí grantu byly neinvestiční prostředky určené k realizaci 

projektu s názvem: “Propagace technického vzdělávání v regionu“ Grant byl poskytnut ve výši 

neinvestičních prostředků 100 000 Kč. Povinné spolufinancování činilo 43000 Kč. Tyto prostředky 

byly řádně čerpány a vyúčtovány. 

 

Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením 446/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017  

o poskytnutí grantu. Účelem poskytnutí grantu byly neinvestiční prostředky určené k realizaci 

projektu s názvem: “Podpora technického vzdělávání v regionu Vimperk“. Grant byl poskytnut ve 

výši neinvestičních prostředků 100 000 Kč. Povinné spolufinancování činilo 43 000 Kč. Tyto 

prostředky byly řádně čerpány a vyúčtovány. 

 

Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením 446/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017  

o poskytnutí grantu. Účelem poskytnutí grantu byly neinvestiční prostředky určené k realizaci 

projektu s názvem: “Technické zájmové kroužky pro žáky ZŠ a SŠ“. Grant byl poskytnut ve výši 

neinvestičních prostředků 60 000 Kč. Tyto prostředky byly řádně čerpány a vyúčtovány. 

 

 

8.2 Granty podané – schválené 
 

• Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech“, 

podáno 10.10 2017 (vyhlášeno JK) 

• Mezinárodní turnaj v šipkách – podáno 13. 1. 2018 (vyhlášeno JK) 

• Školní den dětí v pohybu – podáno 13. 1. 2018 (vyhlášeno JK) 

• Z pravěku do pohádky – podáno 13. 1. 2018 (vyhlášeno JK) 

• Spolu to dokážeme – podáno 13. 1. 2018 (vyhlášeno JK) 
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8.3 Granty podané – neschválené 
 

• Obnova základního vybavení tělocvičny SŠ Vimperk – Pracoviště Vimperk – podáno 8. 1. 

2018 (vyhlášeno JK) 

• Minitělocvična s virtuálním trenérem – podáno 8. 1. 2018 (vyhlášeno JK) 

• Hýbeme se na dvoře - podáno 8. 1. 2018 (vyhlášeno JK) 

• Turnaj ve stolním tenise – podáno 8. 1. 2018 (vyhlášeno JK) 

 

8.4 Grantové programy v běhu 
 

• Projekt IPo 

• Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007 

Datum zahájení projektu: 01. 08. 2013 

Datum ukončení projektu: 30. 06. 2015 

U tohoto grantu běží udržitelnost projektu 

 

• Projekt ROP NUTS II Jihozápad 

• Název projektu: Modernizace výuky technických oborů Střední školy, Vimperk 

Číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02566 

Datum zahájení projektu: 30. 04. 2012 

Datum ukončení projektu: 31. 10. 2013 

U tohoto grantu běží udržitelnost projektu 

 

• Projekt IROP  

• Název projektu: Technická  podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství  

a strojírenství  

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002780 

Datum zahájení projektu: 25. 8. 2017 

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018 

 

• Projekt OPVVV – Šablony pro SŠ A VOŠ I. 

• Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání na Střední a Základní škole Vimperk 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006907 

Realizace:  1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 

 

 

 



  
45 

9. Hospodaření školy  
 

Za rok 2017 vykázala Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267: 

 

9.1 Celkové výnosy 
 

Celkové výnosy 46 619 127,13 Kč 

Dotace poskytnutá MŠMT transferem 27 750 951,00 Kč 

Dotace od zřizovatele – provoz, odpisy  9 574 000,00 Kč 

Dotace „Stipendijní motivační program pro žáky SŠ ve vybraných 
učebních oborech“   94 100,00 Kč 

Dotace „Cesta za poznáním všemi smysly“  16 000,00 Kč 

Dotace „Kroužek školního internetového rádia“  20 000,00 Kč 

Dotace „Mezinárodní turnaj v šipkách“ 10 000,00 Kč 

Dotace „Primární prevence“ 54 470,00 Kč 

Dotace „Sportem ke zmírnění bariér“ 10 000,00 Kč 

Dotace „Šikana,problémové nebo agresivní dítě ve škole“ 25 000,00 Kč 

Dotace „Tajemství rybníků“ 12 400,00 Kč 

Individuální dotace Město Prachatice „Řemeslo má zlaté dno“ 4 000,00 Kč 

Dotace Město Vimperk  „Adaptační kurz školy“ 8 000,00 Kč 

Rozvojový program „Zvýšení platů  nepedagogických zaměstnanců reg. 
školství“ 258 652,00 Kč 

Rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ 484 654,00 Kč 

Rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a 
nepedagogických  zaměstnanců v reg.  školství“ 557 664,00 Kč 

Dotace „Technické zájmové kroužky pro žáky ZŠ a MŠ“ 60 000,00 Kč 

Dotace „Historie výroby automobilů a porovnání tuzemské a zahraniční 
výroby“ 80 000,00 Kč 

Dotace „Podpora technického vzdělávání v regionu“ 80 000,00 Kč 

Dotace „Atˇ to pára tlačí“ 60 000,00 Kč 

Dotace „Propagace technického vzdělávání“  100 000,00 Kč 

Neinvestiční účelová dotace MŠMT „Šablony“ 133 909,00 Kč 
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Ostatní příjmy (strava, produktivní práce žáků, pronájem, čerpání 
fondu) 4 340 397,50 Kč 

Příjmy z doplňkové činnosti 2 884 929,63 Kč 

 

Finanční dotace byly řádně čerpány a vyúčtovány. 

 

9.2 Celkové investiční a neinvestiční výdaje 
 

Celkové investiční výdaje 1 588 443,30 Kč 

Oprava a údržba nemovitého majetku, nákup pozemku – odvod do rozpočtu zřizovatele, 
dofinancování neuznatelných nákladů,  odpisy, rekonstrukce objektu Brantlova 

 

V roce 2017 vykázala Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 zisk z hlavní činnosti  

22 601,43 Kč a z doplňkové činnosti 152 776,98 Kč.  Hospodářský výsledek byl navržen jako 

příděl do rezervního fondu. 

 

 

 

 

Celkové neinvestiční náklady  46 443 748,72 Kč 

Náklady na doplňkovou činnost  2 732 152,65 Kč 

Mzdové náklady, OON 21 375 741,00 Kč 

Platby za produktivní práci žáků  , stipendium 599 361,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění  7 080 828,00 Kč 

Zákonné sociální náklady   564 409,64 Kč 

Spotřeba energie 2 704 528,84 Kč 

Opravy a udržování  843 968,34 Kč 

Cestovné 12 967,15 Kč 

Ostatní služby     2 448 286,65 Kč 

Spotřeba materiálu 4 215 948,02 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 374 854,45 Kč 

Ostatní provozní náklady 311 702,98 Kč 

Odpisy  3 179 000,00 Kč 
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Ekonomické přílohy:  1. Rozvaha  

    2. Výkaz zisku a ztráty 

 

 

 

 

                                                                    ..………………………………….......... 

    Ing. Petr Žuravský 

Ve Vimperku, dne 30. 9. 2018         ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk 

 



Příloha č. 1 k vyhlášce č.410/2009 Sb.

Rozvaha

PŘÍSPĚVXOVÉ ORGAN IZACE

Název: Střední škola a Základni škola, Vimperk, Nerudova 267

Sídlo: Nerudova 267, Vimperk, 385 01, Česká republika

Právní forma: příspěvková organizace
lČ: 00477419
Předmět činnosti: Organizace vykonává činnost středního odborného učiliště, odborného učiliště, základní školy praktické,

základní školv speciální. školní družinv, domova mládeže, školní iídelnv a školní iídelnv-vÝdeinv

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.1.2018

1 4

čisto

)oIožk
Název položky Syntetický

účet

účrrNí oBDoBí
BĚžNÉ

MlNULÉ
BRUTTo KOREKCE l NETTO

A.

l.

1,

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

ll.

1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10,

lll.

1.

2.

5,

b.

lV.

1.

2,

5.

6.

B.

l.

1.

2,

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

AKT|VA CELKEM
stá|á aktiva

DIouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné \^ýsledky výzkumu a v./voje

SoftWare

ocenitelná práVa

Povolenky na emise a preferenční limity

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dIouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky
KultUrní předměty

staVby

Samostatné hmotné movité Věci a soubory hmotných movitýc

PěstiteIské celky trvalých porostů

Drobný dIouhodobý hmotný majetek

ostatní dIouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dIouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dIouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Dlouhodobý finanóní ma,ietek

Majetkové úóasti V osobách s rozhodujícím VliVem

Majetkové účasti v osobách s podstatným Vlivem

DlUhoVé cenné papíry držené do splatnosti

TermínoVané VkIady dIouhodobé

ostatní dIouhodobý íinanční majetek

Dlouhodobé pohIedávky

Poskytnuté náVratné finanční výpomoci dlouhodobé

DIouhodobó pohledávky z postoupených úvěrů

DloUhodobé poskytnuté zálohy

Ostatní dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

oběžná aktiva

zásoby
pořízení materiálu

Materiál na sk|adě

Materiál na cestě

Nedokončená Výroba

Polotovary Vlastní \^i,roby

Výrobky
pořízeaí zboží

zboží na skladě

zboží na cestě

031

032
021

022

025
028
02s
042
052
036

06,1

062

063

068

069

462
464

465

469

471

012
013

014
015

018

019

041

051

035

111

112

í19
121

122

123

131

,l38

139

2o3 432 817,41

í91 587 í38,64
,l 044 311,30

357 004,00

687 307,30

190 542 a27,34
1 369 03,t,00

134 955 818,45
32 882 071,39

21 161 686,50

174 220,00

11 845 678,77
246 954,79

246 954,79

90 7í0 569,

90 7í0 569,

1 044 3,11,

357 004,

687 307,

89 666

41 996
26 508

21 161

,l12722 247,

100 876 568,

100 876 568,79

1 369 031,00

92 959 338,95

6 373 978,84

11 845 678,77

246 954,79

246 954,79

112 408 657,59

104 053 6í7,49
53 034,00

53 034,00

8 355 050,10
177 678,74

177 678,74

,l04 000 583,49
1 015 975,00

86 815 828,15
7 1o3 607,54]|

9 065 171,8o

ostatní zásoby
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1 1 2 J 4

_:islo Název položky Syntetickj
účei

účerruí oBDoBi
aĚžNÉ

MlNULEBRUTTO l KOREKCE NETTo
ll.

1.

4.

5.

6.

9.

í0.
1,1.

12,

13.

14.

16.

17.

18.

28.

30,

32,

lll.

1.

,
3.

5,

9,

,l0.

15.

16.

17.

Krátkodobé pohledáVky

odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zá|ohy

Jiné pohledáVky z hlaVní óinnosti

Poskytnuté návratné finanóní \^ýpomoci krátkodobé

PohledáVky za zaměstnanci
sociální zabezpečení
ZdraVotní pojištění

Důchodové spoření

Daň z příjmů

ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá p|nění

Daň z přidané hodnoty

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

PohledáVky za Vybranými ústředními vládními institucemi

PohledáVky za vybranými místními Vládními institucemi

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

Dohadné účty aktivní

ostatn í krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Majetkové cenné papíry k obchodování
DIuhové cenné papíry k obchodování
Jinó cenné papíry

Termínované vklady krátkodobé

Jiné běžné účty

Běžný účet

Běžný úóet FKSP
Ceniny
peníze na cestě
Pokladna

311

314
315

316

336

338

341

342

343

344
346

348

ó/J

381

385

388

377

251

253
23ó

244

245

241

243

zoó
262

261

1 669 778,í
295 543,0

4 000,0
75 271,0

346 745,0

369 234,60

578 984,53

9 928 945,85

7 687 728,08
2211 271,77

494,00

29 452,00

1 669 778,13

295 543,00
4 000,00

75 27,1,00

346 745.00

369 234,60

578 984,53

9 928 945,85

7 687 728,08
2 211 271,77

494,0o

29 452,00

703 784,80
236 792,00

80 880,00

102 678.00

257 534,80

25 900,00

7 473 586,56

5 239 985,00
2 223 298,56

884,00

9 419,00
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slo Název položky
Syntetickj

účet
účrrruí oBDoBí

BĚžNÉ l rutruulÉ

c.
l.

í.
3.

4.

5.

6.

7.

ll.

1.

2.

3.

4.

5.

lll,
,l.

2.

3.

D.

l.

1.

ll.

1.

,
4.

7.

lll.
,l.

4.

5.

7.

9.

,l0.

í1.
12,

í3.
14.
,l5.

16.

17.

18.

19.

20.

32.

35.

36.

37.

38.

PAS|VA CELKEM 
I

Vlastní kapitál l

Jmění účetní jednotky a upravující položky 
I

Jmění účetni jednotky 
I

Transfery na pořízení dlouhodobého ma1etku l

Kurzové rozdíly I

oceňovací rozdi|y při prvotnim použití metody 
I

Jiné oceňovací rozdí|y 
I

Opravy předcházejících úóetních období 
l

Fondy účetní jednotky l

Fond odměn

Fond kulturních a sociálních potřeb

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného Výsledku hospodaření

Rezervní fond z ostatních titulů

Fond reprodukce majetku, fond investic

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

VýsIedek hospodaření předcházejících účetních období

Cizí zdroje

ReZervy

Rezervy

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé úvěry

PřiJaté náVratné finanóní v,ý,pomoci dloUhodobé

Dlouhodobé přijaté zálohy

Ostatní dlouhodobé záv azky

D|ouhodobé přijaté zálohy na transfery

Krátkodobé záVazky

Krátkodobé úVěry

Jiné krátkodobé půjčky

DodaVate|é

Krátkodobé přijaté zálohy

Přijaté náVratné finanční Výpomoci krátkodobé

záměstnanci

Jiné závazky vůči zaměstnancům

sociální zabezpečení

Zdravotní pojištění

Důchodové spoření

Dan z pn]mu

ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Daň z přidané hodnoty

Izavazxy k osobám mimo Vybrané Vládní instituce

I zauazxy k Vybraným ústředním Vládním institucím

I ZauazXy k vybraným místním vládním institucím

I xratxooooe přijaté zálohy na transfery

I Výdaje příštích období

I vlinosy příštích období

I Oon.One účty pasivní

l o.trtní krátkodobé závazky

I

401

403

405

406

407

408

411

412

413

414

416

431

441

451

455

459

472

281

289
321

J14

326
óó l

JJJ

337

338

341

342

345

347

349

374

383

384

389

378

112 722 247 ,56
107 391 729,62
101 0o2 772,81

87 í98 789,09
13 803 983,72

6 213 578,40
562 071,74

2 528 693,18
1 453 622,52

270,118,40
1 399 072,56

175 378,41
,l75 378,41

5 330 517,94

869 421,30

782 479,17

86 942,13
4 461 096.64

623 485,94

74 000,00

843 996,00

683 256,00
294 820,00

23o 706,oo
74 268,00

,l12 408 667,59
108 605 010,68
104 179 821,51

89 973 2í0,79
14 206 610,72

4 í58 400,96

562 071,74
2 293 639,18
1 186 834,31

,t15 855,73
266 788,21

266 788,21

3 803 656,9,|

3 803 656,91

732,195,61
78 000,00

602773,00

579 990,00
250 660,00

178 962,00
63 072,00

586 597,40 256 900,00

49 967,30 6í

l;
í|'l 

" 
\iiU\\,rn,\\l\'' _vv"'\\'\4

střední srto\a
a Základní ško[a,

Virnpenk, Nerudova 267

Rozvaha
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 4í012009 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVXOVÉ ORGAN IZACE

Název: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Sídlo: Nerudova 267, Vimperk, 385 01, Česká republika

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 00477419
Předmět činnosti: Organizace vykonává činnost středního odborného učiliště, odborného učiliště, základní školy praktické,

základní školv speciální, školnídružinv, domova mládeže, školní iídelnv a školní iídelny-výdeiny

sestavený k 31,12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22,1.2018

1 3 4

čísIo
Název položky Syntetický

účei

účrrruí oBDoBí
BEZNE MlNULE

HIaVní činnost lospodářská óinnos Hlavní činnost HospodářSká činnost

A.
l.

1,

2.

3,

4.

5.

6,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
,l9,

20.
22,

23.
24.
25.
26,
27.

28,
29.
30.

31.

32,

33.

34.
35.

36.

ll,

1,

2,

3.

4,

5.

lll.

1,

2,

NAKLADY CELKEM
NákIady z činnosti

spotřeba materiá|u

Spotřeba energie

spotřeba jiných neskladovatelných dodáVek
prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku

Aktivace oběžného majetku

změna stavu zásob vlastní inj'roby

opravy a udržování

CestoVné

NákIady na reprezentaci

AktiVace Vnitroorganizačních služeb

ostatní sIužby

MzdoVé náklady

Zákonné sociální pojištění

Jiné sociální pojištění

Zákonné sociáIní náklady

Jiné sociální náklady

Daň siIniční

Daň z nemovitostí

Jiné daně a poplatky

Smluvni pokuty a úroky z prod|ení

Jiné pokuty a penále

Dary a jiná bezúplatná předání

Prodaný materiál

ililanka a škody

Tvorba fondů

odpisy dIouhodobého majetku

Prodaný dIouhodobý nehmotný majetek

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

Prodané pozemky

Tvorba a Eúčtování rezerv

Tvorba a zúčtování opravných položek

NákIady z vyřazených pohIedávek

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

ostatní nák|ady z činnosti

Finanční náklady

Prodanó cenné papíry a podí|y

úroky

Kulzové ztráty

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

ostatní finanční nákIady

Náklady na hansfery

Náklady Vybraných ústředních v|ádních institucí na transfery

NákIady Vybraných místních V|ádních institucí na transfery

Daň z příjmů

501

502
503

504

506

507

508

511

512
5,13

516

518

521

524

525

527

528

531

532

538

541

542

543

544

547

548

551

552
553

554

555

556

557

558

549

561

562

563

564

569

571

572

43 71,1 596,07

43 711 596,07

4 2,15 948,02

2 704 528,84

843 968,34
12 967 ,,l5
5 042,00

2 448 286,65

21 975102,00
7 080 828,00

91 167,00

564 409.64

211 493,98

374 854,45

4 000,00

3 179

2 732 152,65

2 732 152,65

669 022,24
527 274,4,|

40 1í9,00

205 288,00
935 663,00
318 126,00

2í 660,00

15 000,00

41 958 o28,
41 958 028,
3 503 504,

2 7g5 301,

511 123,25

16 765,00

6 230,00

2 078 241,2a

21 202389,oa
6 959 593,00

89 447,00

399 229,50

185 535,9

9 261,00

702 087 ,12
í 320,00

3 498

2 478 120,37

2 478 120,37

490 959,20
637 945,17

l

l

I

l

I

s tlo,ooI

l

I

I

zoz rat,oo 
I

atl sa+,oo 
I

aoo ozz,oo 
I

I

u 1,1a,oo|

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1 5 0oo,oo 
I

I

l

I

I

l

l

I

I

l

I

l

l

l

I

I

I

I

I

Výkaz zisku aztráty Strana 1 z 2



*
2 ? 4

čísto
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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Název organizace, základní údaje 

 
Název organizace: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 
 
Sídlo organizace: Nerudova 267, 385 01 Vimperk 
     
Adresa:  Nerudova 267, 385 01 Vimperk 
   Odloučené pracoviště 1. máje 127, Vimperk 
   Tel.: 388 415 915 
   E-mail: zspvimperk@seznam.cz 
   www.zsp-vimperk.cz 
 
 
Právní forma:  Příspěvková organizace 
IČ:   00477419 
 
Zřizovatel:  Krajský úřad – Jihočeský kraj 
   U zimního stadionu 1952/2 
   370 76 České Budějovice 
   IČ 70890650 
 

 

1.2 Zřizovací listina příspěvkové organizace Střední školy a Základní školy, 
Vimperk, Nerudova 267 

 
ZL schválena usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 55/2001/ZK ze dne 11. 9. 2001, ve znění: 
 
• dodatku č.   1 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.   98/2002/ZK, ze dne 16. 4. 2002 
• dodatku č.   2 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.  433/2002/ZK, ze dne 10. 9. 2002 
• dodatku č.   3 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.   95/2003/ZK, ze dne 6. 5. 2003 
• dodatku č.   4 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.  355/2003/ZK, ze dne 16. 12. 2003 
• dodatku č.   5 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.  32/2004/ZK, ze dne 10. 2. 2004 
• dodatku č.   6 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.  224/2003/ZK, ze dne 9. 9. 2003 
• dodatku č.   7 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 103/2004/ZK, ze dne 30. 3. 2004 
• dodatku č.   8 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 185/2005/ZK, ze dne 21. 6. 2005 
• dodatku č.   9 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.   26/2006/ZK, ze dne 7. 3. 2006 
• dodatku č. 10 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.  267/2006/ZK, ze dne 19. 9. 2006 
• dodatku č. 11 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.   48/2008/ZK, ze dne 29. 1. 2008 
• dodatku č. 12 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 160/2008/ZK, ze dne 15. 4. 2008 
• dodatku č. 13 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 445/2009/ZK, ze dne 15. 9. 2009 
• dodatku č. 14 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 525/2009/ZK, ze dne 27. 10. 2009 
• dodatku č. 15 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23, ze dne 31. 5. 2011 
• dodatku č. 16 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 105/2012/ZK-30, ze dne 27. 3. 2012 
• dodatku č. 17 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 234/2012/ZK-32, ze dne 26. 6. 2012 
• dodatku č. 18 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 241/2013/ZK-5, ze dne 27. 6. 2013 
• dodatku č. 19 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 362/2013/ZK-8, ze dne 5. 12. 2013 
• dodatku č. 20 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.149/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014 
• dodatku č. 21 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.304/2014/ZK-12 ze dne 18. 9. 2014 
• dodatku č. 22 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.230/2015/ZK-17 ze dne 25. 6. 2015 a č. 

295/2015/ZK- 18 ze dne 24. 9. 2015 
• dodatku č. 23 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.160/2017/ZK-6 ze dne 11. května 2017 
• dodatku č. 24 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 231/2017/ZK-7 
• dodatku č. 25 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.387/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 
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1.3 Vedení školy 

 

Ředitel:   Ing. Petr Žuravský 

   Tel.: 388 416 136, 730 890 662 

   E-mail: zuravsky@stredni-skola.eu 

Vedoucí pracovník  

pro ZŠ:   Mgr. Helena Švehlová 

   Tel.: 388 415 915, 730 890 663 

   E-mail: zspvimperk@seznam.cz 

 

2. Charakteristika školy 

 

Zřizovatelem Základní školy ve Vimperku, 1. máje 127 s odloučeným pracovištěm ve Volarech je  

od 1. 7. 2001 Krajský úřad České Budějovice. 

 

Od 1. 1. 2006 došlo ke změně názvu školy ze Zvláštní školy na Základní školu praktickou. 

Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení vydáno dne 28. 6. 2006 pod  

č. j. 31 295/2005-21 

 

K další změně v názvu školy došlo 1. 1. 2014 při sloučení Základní školy praktické se Střední školou 

Nerudova 267, Vimperk. Od tohoto data je název školy Střední škola a Základní škola, Nerudova 267, 

Vimperk. 

 

Základní škola sdružuje: 
 

A) Základní školu praktickou - zřizovací listina ze dne 11. 9. 2001  

(Úplné znění ZL  ze dne 1. ledna 2017) změna na Základní školu 

 

Základní škola ve Vimperku je školou spádovou, navštěvují ji děti nejen z Vimperku, ale   

i děti z přilehlých obcí a jiných měst v okruhu zhruba 25 km. 

Škola poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení  

a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené 

problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené 

hodnoty a životní prostředí. Základní vzdělávání je poskytováno ve třídách pro žáky s mentálním 

postižením, ve třídách pro žáky s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými vývojovými poruchami  
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učení a chování. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělání získá žák stupeň 

základního vzdělání. 

 

Specifický význam zařízení spočívá v tom, že působí nejen speciálně pedagogickými metodami na 

celkový rozvoj žáka aktivizováním jeho schopností, ale často musí odstraňovat i závažné nedostatky 

způsobené negativními vlivy na jeho dosavadní vývoj (např. vlivy nepodnětného socio-kulturního 

prostředí, nepřiměřených nároků běžné ZŠ, apod.) Do zařízení přicházejí žáci z odlišného sociálního 

prostředí – přímo z rodiny či základních škol, a proto je hlavním východiskem práce učitele důkladné 

poznání žáka, jeho schopností, psychických kvalit i individuálních zvláštností. 

 

Cílem vzdělávání je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které je připraví na 

vstup do odborného učiliště. 

 

Vzdělávací program školy klade důraz na činnostní pojetí vyučování. Předpokládá tedy soustavné 

navozování učebních situací, které poskytují příležitost pro naplňování poznávacích i hodnotových cílů 

vyučování. Pro poznávací stránku vyučovacího procesu je důležité, aby žáci měli dostatek příležitostí 

k činnosti. Předpokladem úspěchu je aktivní tvořivé učení, zaměřené na zvyšování samostatnosti 

žáků. 

 

Základní vzdělávání poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Jsme plně organizovanou základní školou rodinného typu, která vzhledem k velikosti 

a prostorovému uspořádání odbourává anonymitu velké školy. Tím, že se všichni dobře známe, 

vytváříme pro žáky bez stresové pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky  

a pedagogy. 

 

Žáci II. stupně základní školy jsou vzděláváni podle ŠVP „S úsměvem jde všechno líp“ č. j. 01/2007 ze 

dne 1. 9. 2007. Žáci I. stupně jsou vzděláváni ve školním roce 2016/2017 podle IVP zpracovaných dle 

RVP ZV ve znění opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT-28603/2016 

 

B) Základní školu speciální 
ZŠs poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným 

postižením více vadami a s autismem.  

Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá  

žák základy vzdělání. Žáci této školy jsou vzděláváni podle ŠVP pro ZŠs  (Díl I - pro žáky se středně 

těžkým mentálním postižením. Díl II – pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným 

postižením více vadami). č. j. 01/2011 
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C) Školní družinu 
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy a organizuje činnost pro účastníky 

přihlášené k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání je podle ŠVP (příloha školní družina       

- verze 1/2007). 

 

2.1 Pracoviště Vimperk 

 
Škola se nachází v jedné budově, má 3 třídy, vybavené počítači, dílnu    

kovo-dřevo pro výuku Pv, cvičnou kuchyňku, cvičebnu, kabinet Čj a Př, učebnu s interaktivní tabulí  

a školní družinu. Je to škola bezbariérová (nájezdová rampa, schodišťová plošina pro vozíčkáře), 

která disponuje také speciálními učebnami vybavenými nastavitelnými lavicemi a židlemi. Velikosti tříd 

odpovídají nižšímu počtu žáků a pobyt v nich je tak přirozeně uzpůsoben individuálnímu vyučování. 

U budovy školy je malá zahrádka pro pěstování květin. 

Školní stravování je zajištěno v jídelně Střední školy a Základní školy Vimperk. Z celkového počtu  

20 žáků využívalo možnosti stravování 8 žáků a 3 pracovníci školy. 

 
2.2 Pracoviště Volary 
 
Škola má k dispozici 2 učebny, kabinet a sborovnu vše v samostatném pavilónu ZŠ Volary  

U Nádraží 512. Na výuku Tv je využívána tělocvična a hřiště ZŠ. Pro výuku Pv je využívána dílna 

kovo-dřevo, školní kuchyňka ZŠ, dále je nám přidělen v areálu ZŠ pozemek k pěstování zeleniny  

a květin. Za užívání tříd a odborných pracoven pro Tv, Pv škola platí od 23. 11. 2009 symbolický 

nájem ve výši 1 Kč ročně. Školní stravování je zajištěno v téže ZŠ. Z celkového počtu 12 žáků 

využívalo možnosti stravování 6 žáků, a 3 pedagogické pracovnice. 

3. Přehled pracovníků školy 
 

Na Základní škole pracuje 11 pracovníků (Vi - 7 Vo - 3 ). 

Pracovníci ZŠ Vimperk Volary 

Učitelé 4 1 

Učitelé s plnou kvalifikací 3 1 

Učitelé bez kvalifikace 1 0 

Vychovatelé 1 0 

Vychovatelé s plnou kvalifikací 1 0 

Asistent pedagoga s kvalifikací 1 2 

Ekonomka 0 0 

Provozní zaměstnanci 1 0 
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3.1 Školská rada  

 
Školská rada byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb (Školský zákon), v souladu 

s volebním řádem.  

Složení školské rady k 27. 3. 2018 

Za pedagogické pracovníky                                 Jiří Mařík 
Mgr. Helena Švehlová 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků p. Ladislav Marek 
p. Petr Bolda 

Za KÚ Jč Ing. Martin Malý 
RNDr. Jana Krejsová 

 

 

Naplněnost školy ve školním roce 2017/2018 

 
Základní škola Vimperk 
 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků/tř. Počet žáků/uč. 

2 16 8 5,33 

 
Základní škola speciální 
 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků/tř. Počet žáků/uč. 

1 5 5 5 

 

Základní škola praktická Volary 
 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků/tř. Počet žáků/uč. 

1 12 12 12 

 

Školní družina 

 

Počet oddělení Celkový počet žáků Počet žáků/odd. Počet žáků/vych. 

1 12 12 12 
 

Školní družinu navštěvovali žáci 1. - 9. ročníku ZŠ praktické a 1. – 10. ročníku ZŠ speciální.  
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
A) Prospěch žáků na škole 
 
Základní škola Vimperk 

Ročník Počet žáků Prospěli Neprospěli Prospěli 
s vyznamenáním 

1. 2 2 0 0 
2. 2 1 0 1 
3. 2 2 0 0 
4. 0 0 0 0 
5. 2 2 0 0 

1. stupeň celkem 8 7 0 1 
6. 1 1 0 0 
7. 3 1 0 2 
8. 2 2 0 0 
9. 2 1 0 1 

2. stupeň celkem 8 5 0 3 
 

Základní škola Volary 

Ročník Počet žáků Prospěli Neprospěli Prospěli 
s vyznamenáním 

1. 0 0 0 0 
2. 1 0 1 0 
3. 0 0 0 0 
4. 3 1 0 2 
5. 3 1 0 2 

1. stupeň celkem 7 2 1 4 
6. 0 0 0 0 
7. 1 + 1 ZŠS 0 0 1 
8. 1 0 0 1 
9. 2 1 0 1 

2. stupeň celkem 4 1 0 3 
 

Základní škola speciální 

Třída Počet žáků Prospěli Neprospěli 

I. 5 5 0 

Celkem 5 5 0 
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B) Snížený stupeň z chování 

Základní škola praktická Vimperk 

Hodnocení 
Snížený stupeň 

z chování 
Počet žáků 
v 1. pololetí 

Počet žáků 
ve 2. pololetí % v 1. pololetí % ve 2. pololetí 

1. stupeň 0 0 0 0 

2. stupeň 0 0 0 0 
 

Základní škola praktická Volary 

Hodnocení 
Snížený stupeň 

z chování 
Počet žáků 
v 1. pololetí 

Počet žáků 
ve 2. pololetí % v 1. pololetí % ve 2. pololetí 

1. stupeň 0 0 0 0 

2. stupeň 0 0 0 0 

 
Základní škola speciální 

Hodnocení 
Snížený stupeň 

z chování 
Počet žáků 
v 1. pololetí 

Počet žáků 
ve 2. pololetí % v 1. pololetí % ve 2. pololetí 

1. stupeň 0 0 0 0 

2. stupeň 0 0 0 0 

 

 

C) Přehled výchovných opatření 

Základní škola Vimperk 

 Pochvaly Napomenutí 
třídního učitele Třídní důtky Ředitelské důtky 

1. stupeň 3 4 0 0 

2. stupeň 5 5 0 0 
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Základní škola Volary 

  
Pochvaly 

Napomenutí 
třídního učitele 

 
Třídní důtky 

 
Ředitelské důtky 

1. stupeň 0 0 0 0 

2. stupeň 0 1 0 0 

 
Základní škola speciální 

  
Pochvaly 

Napomenutí 
třídního učitele 

 
Třídní důtky 

 
Ředitelské důtky 

1. stupeň 0 0 0 0 

2. stupeň 0 0 0 0 

 
 

D) Neomluvená absence 

Vimperk 

ZŠ praktická Počet neomluvených 
hodin v 1. pololetí 

Počet neomluvených 
hodin ve 2. pololetí CELKEM 

1. stupeň 68 20 88 

2. stupeň 4 64 68 

ZŠ speciální 0 31 31 
 

Volary 

ZŠ praktická Počet neomluvených 
hodin v 1. pololetí 

Počet neomluvených 
hodin ve 2. pololetí CELKEM 

1. stupeň 0 0 0 

2. stupeň 4 0 4 

 
Problémy s docházkou se opakovaně vyskytují u žáků ze sociálně slabých rodin, kde schází důsledné 

výchovné působení rodičů. Neomluvená absence byla vždy s rodiči konzultována. 
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E) Zvolený vzdělávací program 

Základní škola: 

• Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV - LMP, 

„S úsměvem jde všechno líp“ č. j. 01/2007 ze dne 1. 9. 2007 

• IVP zpracovaných dle RVP ZV ve znění opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 

j. MŠMT-28603/2016 

 

Základní škola speciální: 
 

• Školní vzdělávací program podle ŠVP pro ZŠs  (Díl I - pro žáky se středně těžkým mentálním 

postižením. Díl II – pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadami). Č. j. 01/2011 

 

Školní družina: 
 

• ŠVP (příloha školní družina – verze 1/2007) 
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Učební plán I. st.  

Vzdělávací oblast/obor Předmět / zkratka 
Ročník 

Celkem Min.1) Dis.2) 
1. 2. 3. 4 5. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
a literatura Čj 6 +1 6 +1 7 7 7 35 33 2 

Matematika  
a její aplikace Matematika M 4 4 +1 4 +1 5 5 23 22 2 
Informační 
a komunikační technologie Informatika Inf - - - 1 1 2 2 1 

Člověk  
a jeho svět 

Prvouka Pr 2 2 2 - - 

12 12 0 Vlastivěda Vl - - - 1 2 

Přírodověda Př - - - 1 2 

Umění a kultura 

Výtvarná 
výchova Vv 1 1 1 +1 1 +1 1 

12 10 2 
Hudební 
výchova Hv 1 1 1 1 1 

Člověk a zdraví Tělesná 
výchova Tv 3 3 3 3 3 15 15 0 

Člověk  
a svět práce 

Pracovní 
vyučování Pv 3 3 3 +1 3 +1 3 +1 18 15 3 

Minimální počty hodin 20 20 22 22 22 118 - - 

Celkem 

21 22 24 25 26 

118 109 9 
20 
+1 

20 
+2 

21 
+3 

23 
+2 

25 
+1 

Maximální počty hodin 22 22 26 26 26 - - 
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Učební plán II. st.  

Vzdělávací oblast/obor Předmět / zkratka 
Ročník 

Celkem Min. 1) Dis.2)/ 
(Int.3)) 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk 
a literatura Čj 5 +1 5 +1 5 4 +1 

26 23 3 
Cizí jazyk Aj - - 2 2 

Matematika  
a její aplikace Matematika M 5 5 5 +1 5 +1 22 20 2 

Informační 
a komunikační technologie Informatika Inf 1 1 1 1 4 4 0 

Člověk a společnost 
Dějepis D 1 1 1 1 

9 8 0/(+1) 
Občanská 
výchova Ov 1 

(+1) 1 1 1 

Člověk a příroda 

Přírodopis P 1 
(+1) 2 2 1 

17 13 3/(+1) 
Zeměpis Z - 1 +1 1 +1 1 +1 

Fyzika F - 1 1 1 

Chemie Ch - - - 1 

Umění a kultura 

Výtvarná 
výchova Vv 1 1 1 1 

8 8 0 
Hudební 
výchova Hv 1 1 1 1 

Člověk a zdraví 

Tělesná 
výchova Tv 3 3 3 3 

12 14 0/(-2) Výchova ke 
zdraví 4) - obsah učiva integrován4) 

Člověk a svět práce Pracovní 
vyučování Pv 5 +1 5 +1 5 +1 5 +1 24 20 4 

Minimální počty hodin 28 28 30 30 - - - 

Celkem 28 30 32 32 

122 110 12 
 24 

+4 
27 
+3 

29 
+3 

28 
+4 

Maximální počty hodin 30 30 32 32 - - 

  



 

Výroční zpráva Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267 | 2017-2018 
Odloučené pracoviště 1. máje 127, Vimperk 

  12 
 

ZŠs 
Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Čtení 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
Psaní 1+1 1+1 2 2 2 2 2 2 2 1+1 
Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 1+1 1+1 1+1 1+1 
matematika 2 2 2 2 2+1 2+1 3 3 3 3 
Informační  
a komun. tech.     1 1 1 1 1 1 

Člověk a jeho svět 2 2 3 3 3 3     
Člověk a společnost       2 2 2 2 
Člověk a příroda       3 3 3 3 
Hudební výchova 2 2 2 2 2 2 1+1 1+1 1+1 1+1 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Výchova ke zdraví         1 1 
Tělesná výchova 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3 3 
Člověk a svět práce 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 

 20 
hod. 

20 
hod. 

22 
hod. 

23 
hod. 

25 
hod. 

25 
hod. 

28 
hod. 

28 
hod. 

29 
hod. 

29 
hod. 

I. stupeň      135 
hod.     

II. stupeň          114 
hod. 

Zdravotní Tv   1 1 1 1 1 1 1 1 

   23 24 26 26 29 29 30 30 

 

 

Zařazování dětí do tříd ZŠ praktické a ZŠ speciální, umístění vycházejících žáků 

Do základní školy praktické a základní školy speciální jsou děti zařazovány na základě návrhu 
pedagogicko-psychologické poradny či SPC, neprospěchu na základní škole a žádosti rodičů. Ti jsou 
podrobně seznamováni se způsobem výuky a odlišnostmi ve vzdělávacím programu naší školy. Bez 
souhlasu zákonného zástupce a odborného posudku nelze žáka vřadit do ZŠ zřízené podle  
§ 16 odst.9, ani do ZŠ speciální. 

 
Přehled o vycházejících žácích 

Ve školním roce 2017/2018 ukončili školní docházku 3 žáci ve Vimperku. Tito žáci  si podali přihlášku 
na SŠ Nerudova 267, Vimperk. Ve Volarech ukončila povinnou docházku 1 žákyně, přihlášku si 
podala na SŠ a VOŠ Cestovního ruchu. 

 
Péče o integrované žáky 

Na odloučeném pracovišti ve Volarech je integrována žákyně s hlubokým mentálním postižením. Tato 
žákyně byla vzdělávána podle ŠVP II. Díl a na doporučení SPC se vyučovala dle IVP.  
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Výuka cizích jazyků 

ZŠ praktická 

Ročník Jazyk Počet žáků 

8. Nj 2 

9. Nj 5 
 

Práce školní družiny 

Školní družina je určena žákům 1. – 9. ročníku a žákům ZŠ speciální bez omezení věku. V uplynulém 

školním roce navštěvovalo družinu celkem 12 žáků (1 oddělení). Pracuje zde jedna vychovatelka 

(celkový úvazek 0,8).  

Přínosem pro školní práci je kromě zájmové činnosti zaměřené na Vv, Tv a výpočetní techniku  

i příprava žáků na vyučování – především u žáků z nepodnětných rodin.   

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018 

V tomto školním roce na škole nepůsobily zájmové kroužky, žáci navštěvovali kroužky pořádané DDM 

a centrem pro děti a rodinu „Nexus“. Žáci také v hojném počtu navštěvovali keramickou dílnu spolku 

„Slunečnice“. 

 

5. Pracoviště Vimperk 

 
Na pracovišti ve Vimperku pracuje malý pedagogický kolektiv. Na škole působí asistentka pedagoga 

k žákyni upoutané na invalidní vozík, která navštěvuje ZŠs. 

 

• V oblasti vzdělávání bylo dosaženo splnění předepsaných učebních osnov ve všech předmětech 

jednotlivých postupných ročníků. 
• Školní docházka byla ve většině postupných ročníků dobrá. Žáci chyběli většinou z důvodu 

nemoci a nepřítomnost byla vždy řádně omluvena lékařem. U některých žáků se však vyskytla 

neomluvená absence z důvodu záškoláctví. Tyto problémy se řešily v souladu se školním řádem.  

• U tří žáků naší školy (sourozenci) došlo k náhradní rodinné péči. 

• Vztah žáků ke školnímu majetku, pomůckám a učebnicím byl dobrý. Během školního roku 

nedošlo k žádnému většímu poškození školního majetku. 
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6. Pracoviště Volary 

 
Na pracovišti ve Volarech působí dlouhodobě jedna učitelka na plný úvazek a jedna učitelka dojíždí ze 

školy z Vimperku na jeden den v týdnu. Na škole působí dvě asistentky pedagoga. Jedna se věnuje 

žákyni 5. p. r. s kombinovaným postižením a druhá žákyni ZŠs 7. p. r. s těžkým mentálním 

postižením, která je zde integrována. Jedná se o dívku s oční vadou a centrálním hypotonickým 

syndromem. Tato žákyně z rozhodnutí SPC ve Strakonicích je vzdělávána podle vzdělávacího 

programu pro těžké mentální postižení a kombinované postižení. Neboť je pro ni nemožné dojíždět do 

Vimperku do třídy ZŠS, je vzdělávána podle výše uvedeného programu ve Volarech.  

• V oblasti vzdělávání bylo dosaženo splnění předepsaných učebních osnov ve všech předmětech 

jednotlivých postupných ročníků. 

• Školní docházka žáků byla dobrá.  

• Vztah žáků ke školnímu majetku, pomůckám a učebnicím byl dobrý. Během školního roku 

nedošlo k žádnému úmyslnému poškození majetku. 

• Výchovně - vzdělávací činnost na obou pracovištích byla ředitelem školy pravidelně 

kontrolována. Pokud byly shledány drobné nedostatky (pravidelné opravy písemného projevu, 

důslednost v dodržování školního řádu, odpovědné vyplňování úřední dokumentace) byla dána 

lhůta k jejich odstranění a při následné kontrole bylo provedeno opětné zhodnocení situace. 

Výukové plány, plány VP, ŠD, MS, MP byly dodržovány. Nebylo shledáno porušení zásad BOZP. 

Pedagogičtí pracovníci pod vedením koordinátora pro ŠVP vyučovali podle IVP vypracovaných dle 

RVP ZV. ( Vi – 1., 2., 3., 4., 5.,p. r. Vo – 2. 4.,5. ). Žáci  6., 7., 8., 9., p. r. byli vzděláváni podle ŠVP 

„ S úsměvem jde všechno líp“ č. j. 01/2007.  Podle  ŠVP pro ZŠS  výuka proběhla ve škol. roce 

2017/2018  v 1.,4., 9. p. r.   

• Ze strany pracovníků bylo vyžadováno dodržování školního řádu, působení všech pracovníků bylo 

jednotné, což se projevuje v kázni valné většiny žáků. Prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další 

život a motivovat je k celoživotnímu učení. Podporovat jejich aktivitu a tvořivost, samostatné 

myšlení a svobodné rozhodování, příležitost zažít úspěch bez ohledu na nadání, zároveň klást 

důraz na žákovu individualitu. Všechna průřezová témata jsou v ŠVP realizována formou integrace 

obsahu jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu některého vyučovacího předmětu. 

 

 
Při výchovně vzdělávací práci byl kladen velký důraz na to, aby byla u žáků rozvíjena 

komunikativnost, aby byl uplatňován vztah „učitel – žák“. Aby žáci byli vychováváni a vedeni 

„k osvojení si“ kladných charakterových vlastností, byly využívány moderní prvky a metody práce. Byla 

věnována pozornost výchově ke zdraví, prevenci sociálně patologických jevů, environmentálnímu 

vzdělávání, výchově a osvětě ochraně člověka, dopravní problematice, bezpečnosti žáků. Věnována 

pozornost byla čtenářské gramotnosti žáků a finanční gramotnosti. Snažili jsme se věnovat maximální 

pozornost žákům z nepodnětného socio-kulturního prostředí a znevýhodněných rodin. 

 

 



 

Výroční zpráva Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267 | 2017-2018 
Odloučené pracoviště 1. máje 127, Vimperk 

  15 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zapojila do projektů vyhlašovaných Jihočeským krajem. 

Úspěšní jsme byli v grantovém programu „Podpora práce s dětmi a mládeží“, aktivity pro děti  

a mládež se zdravotním postižením s názvem „Cesta do pravěku“. Podpořeni jsme také byli 

v aktivitách handicapovaných sportovců s názvem „Školní den dětí v pohybu“ a další podporu jsme 

získali v grantovém programu podpora environmentálního vzdělávání výchovy, vzdělávání a osvěty 

s názvem „Zachraňme slabé a ohrožené“. 

7. Spolupráce s ostatními institucemi 

 
Kázeňské přestupky – záškoláctví, nedodržování léčebného režimu, hrubé až vulgární 
vzájemné chování spolužáků.  
Tyto problémy se snažíme řešit mimo jiné i za spolupráce s těmito institucemi: 
 
• Ošetřující lékař 

 
Pokud zjistí nedodržování léčebného režimu, oznámí toto škole a absence je lékařem neomluvená, 
totéž platí i ze strany ped. pracovníků. 
Ve školním roce 2017/18 tato situace nenastala. 
 
• Město Vimperk – OSPOD 

 
V tomto školním roce bylo provedeno šetření v rodině 3 žáků, jedná se opět jen o jednu rodinu.  Nad 
touto rodinou je stanoven dohled sociální pracovnicí. 
 
• Policie ČR 
 
Spolupráce s Policií ČR pokračovala i v tomto školním roce.  
 
• Asistenti prevence kriminality 

 
Spolupráce při nekázni a záškoláctví žáků. 
 
• Romský terénní pracovník 

 
Zde byl škole nápomocen při záškoláctví žáků a komunikaci s rodinami žáků. 
 
• SPC Strakonice 

 
Žáci školy, kteří jsou v péči SPC, jsou pravidelně sledováni a zváni na kontrolní šetření.  

 
 
• SPC Arpida České Budějovice  

 
SPC České Budějovice, v péči je 1 žákyně školy. 
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• SPC Štítného České Budějovice 
V péči tohoto centra je jedna žákyně. 

 
Ve školním roce 2017/2018 byli přešetřeni žáci všech postupných ročníků a u nově zařazených žáků 
byla provedena kontrola po roce o vhodnosti zařazení.  
 
 
• Spolupráce s rodiči 

 
Na pracovišti ve Vimperku je spolupráce s rodiči většinou dobrá. Pravidelně se konaly třídní schůzky 
rodičů a krom toho pro prohloubení spolupráce měli jednotliví učitelé vymezeny konzultační hodiny  
s rodiči. Pro každé plánované setkání s rodiči si žáci připravili krátké kulturní vystoupení. 
Na pracovišti ve Volarech, je také dobrý kontakt s rodiči, mnozí se sice na třídní schůzku v daném 
termínu nedostaví, ale v různě dlouhých intervalech se informují zejména na chování svých dětí  
a navštěvují kulturní vystoupení, které si jejich děti pro ně pravidelně připravují.  
 
 
• Výchovné poradkyně 

 
Veškeré vzniklé problémy řeší výchovné poradkyně okamžitě a pokud možno za přítomnosti rodičů, 
kteří jsou ihned o veškerých přestupcích svých dětí informováni (většinou telefonicky). Také škola 
vyžaduje zpětnou vazbu, zvláště v případě vysoké absence a nekázně. Řešeny byly nejrůznější 
kázeňské přestupky proti školnímu řádu. Jednalo se především o vulgární a arogantní chování žáků.  
V průběhu roku proběhlo několik pohovorů a besed se žáky 8. a 9. p. r. o možnosti jejich dalšího 
uplatnění. Žákům i rodičům byly poskytnuty informace o učebních oborech.  
 
Hodnocení činnosti VP je součástí přílohy této výroční zprávy. 
 
 
• Prevence sociálně negativních jevů 

 
Metodičky prevence rizikového chování aktivně pracovaly na tomto úseku a navrhovaly vhodné 
preventivní akce. Uskutečnily se besedy pro všechny ročníky, ve škole je umístěna nástěnka 
věnovaná této problematice.  
Zaměřili jsme se na aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného 
Školního vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které 
reagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku: např. zvyšování sebevědomí 
žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj 
názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých 
záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací  
a prožitkové programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách 
včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt  
a některých nových náboženských směrů,…). 

Hodnocení činnosti je součástí přílohy této výroční zprávy. 
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8. Mimoškolní aktivity 

 

• Na pracovišti ve Vimperku pracuje jedno oddělení školní družiny, kde je zapsáno 12 žáků. 
Vzhledem k rozvrhu a různorodosti odchodů ze ŠD se nikdy 12 žáků současně nesejde. Činnost je 
zaměřena na výchovy, ve kterých je dosahováno dobrých výsledků. ŠD je zaměřena na rekreační 
činnost a přípravu na vyučování. 

• V rámci ŠD se uživatelé věnují hudbě, zpěvu a tanci. Ve velké oblibě jsou různé společenské  
a počítačové hry.  Ve školním roce 2017/2018 byla činnost ŠD denně do 15:25 hod. 

• Při výchovně – vzdělávacích činností není opomíjena ani rekreační činnost, jako je pobyt v přírodě, 
návštěva výstav, divadelních představení, promítání filmů a videotéky školy. 

• V době školních prázdnin (hlavních i vedlejších) ŠD nemá provoz, protože rodiče nemají zájem, 
aby jejich děti ŠD v průběhu prázdnin navštěvovaly. 

• Na pracovišti ve Volarech oddělení školní družiny není. 
 
Žáci školy se v rámci Vv zapojili do Vv soutěží 
 
• výtvarné soutěže vyhlášené Městem Vimperk  
• výkresy školy ozdobily také výstavy v IC Vimperk při nejrůznějších příležitostech – Vánoce, 

Velikonoce, aj. 
• své Vv práce žáci pravidelně vystavují v prostorách školy 
• Natur Vision „Máme rádi zvířata“ 

 
Prezentace na veřejnosti 
 
• Žáci školy se již tradičně prezentovali na veřejnosti svým komponovaným kulturním vystoupením  

u příležitosti vánočních svátků, velikonočních svátků a Dne matek na LDN Vimperk. Dále byla 
připravena kulturní vystoupení pro rodiče žáků školy, která se setkala s velkým ohlasem ze strany 
rodičů i veřejnosti.      

• Žáci na pracovišti ve Volarech rovněž připravili kulturní vystoupení pro rodiče s vánoční tématikou, 
které se také zde setkalo s velkou odezvou a zájmem ze strany rodičů.  

 
Letní pobytový tábor 
 
• Žáci školy se i v letošním roce zúčastnili letního pobytového tábora v Nové Peci, jehož 

pořadatelem bylo Město Vimperk.  
 

 
Účast v soutěžích 
• Okresního kola dopravní soutěže se zúčastnili 4 žáci vimperské části školy a 6 žáků z Volar 
• Velkého úspěchu dosáhli žáci v pěvecké soutěži „Konvalinka“ v Českých Budějovicích 
• Soutěže u příležitosti akce „Den Země" se zúčastnili všichni žáci školy na obou pracovištích. Žáci 

poměřili své znalosti s ostatními účastníky vimperských ZŠ v oblasti EVVO. 
• Soutěž „Všeználek" je tradiční soutěž naší školy a je vyučujícími připravována pravidelně vždy  

1x za dva měsíce. Otázky jsou zaměřeny na přírodovědné, literární, historické a filmové znalosti. 
• Soutěž nesoucí název „Školní slavík" proběhla na pracovišti ve Vimperku. Upomínkové předměty 

a diplom si odnesli žáci a žákyně mladší i starší kategorie.  
• Vánoční turnaj v pexesu s představiteli města, který se stal již tradicí školy, se opět setkal s velkou 

odezvou jak u dětí, tak i u rodičů. 
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9. Jednorázové akce školy 

 
Výstavy 

• výstava hospodářských zvířat - zámek Vimperk   
• tematické výstavy prací žáků v IC Vimperk 
• výstava zbraní – zahájení dne veteránů 
• vánoční výstava v informačním středisku Vimperk 
• výstava loveckých trofejí 
• Legiovlak 
• Výstava Merkur – galerie Volary 
• výstava modelů DDM Volary 

 
Divadelní představení 

• žáci navštívili film. festival „Natur Vision"  –  MěKS Vimperk  
• divadelní představení žáků DDM „Zpátky do Betléma“ 
• Malé divadlo v Č.B. „Radovanovy radovánky“ 
• Malé divadlo v Č.B „Bruncvík aneb jak lev do znaku přišel“ 
• Pohádkový den ve Vimperku 
• Malé divadlo v Č.B „Ježíšek Superstar“ 
• Malé divadlo v Č.B „Lajka vzhůru letí“ 
  
Výukové programy 

• pravidelná účast na výukových programech pořádané střediskem environmentální výchovy NP 
Šumava 

• Den Země 
• programy v rámci projektů 
• Planetárium v Č.B. 
 
Sportovní soutěže a ostatní mimoškolní akce 

• Školní kolo SHM  
• cvičení v přírodě  
• tematické vycházky 
• hry na sněhu 
• Světový den první pomoci ve Vimperku 
• Natur Vision 
• beseda v Městské knihovně 
•  Mikulášská besídka 
• Vánoční besídka 
• Dětský karneval 
• beseda s Mě Policií 
• návštěva DDM – práce na hrnčířském kruhu 
• turnaj ve hře „Pexeso“ 
• turnaj ve hře  Člověče, nezlob se  
• soutěž Kufr 
• Projekt ZŠ Volary – raketový pohon 
• Projekt ZŠ Volary – vajíčko 
• Projekt ZŠ – státní dluh 



 

Výroční zpráva Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267 | 2017-2018 
Odloučené pracoviště 1. máje 127, Vimperk 

  19 
 

• Projekt ZŠ Volary – káva 
• Den dětí Olšina 
• Projekt ZŠ Volary – síla rostlin 
• Projekt ZŠ Volary síla vlasů 
• projekt ZŠ Volary – suchý zip 

Dopravní výchova 

• školní a okresní kolo dopravní soutěže 
 
Primární prevence 

• primární prevence – program ACET o.s. Chrudim –  „sex, AIDS, drogy“ 
• alkohol a drogy 
• preventivní program „Spolu to dokážeme“ o.s. Do světa 
• beseda s policií 

 
Profesní příprava 

• beseda o zaměstnání 
• Burza škol 
• Týden řemesel 
• Řemeslo má zlaté dno 
• Den otevřených dveří SŠ Vimperk 

 
Exkurze 

• Městská knihovna Vimperk  
• Městská knihovna Volary  
• Muzeum Vimperk 
• MEVPIS Vodňany 
• Záchranná stanice Makov 
• Nadační fond pro vydru Třeboň 

 
Žáci školy se zúčastnili těchto dalších akcí: 
 
Projektové dny 

• Karnevalový rej   
• MDD  
• Turnaj v pexesu  
• Zachraňme slabé a ohrožené 
• Cesta do pravěku 
• Školní den dětí v pohybu 
• vystoupení romského tanečního souboru (také žáci naší školy) 
• mikulášská besídka 
• vánoční besídka 
• projektový den „Zdravě jíst, zdravě žít“ 

 
 
Pokud je na škole pořádána jakákoli akce, jsou zasílány příspěvky do Vimperských novin. 
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10. Hodnocení školy - provedené kontroly na škole 
 
Ve školním roce 2017/2018 proběhla na škole kontrola ČŠI týkající se vzdělávání žáků  
a dokumentů školy. Rovněž proběhly pravidelné kontroly ohledně zajištění bezpečnosti žáků  
a pracovníků. 

11. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2017/2018 se pedagogičtí pracovníci vzdělávali formou samostudia v oblastech 
speciální pedagogiky, psychologie, poruch chování a různých druhů a stupňů postižení, zúčastnili se  
6 vzdělávacích programů s akreditací MŠMT pořádaných vzdělávacími centry. Pravidelně se účastnili 
setkání výchovných poradců a metodiků prevence. 
 
 
 
 
Příloha: Hodnocení primární prevence 

Hodnocení výchovného poradenství 
 

 
Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 30. 9. 2018 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….......... 
               Ing. Petr Žuravský 

Ve Vimperku, dne 30. 9. 2018                                        ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk 
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Příloha 
 
Hodnocení primární prevence Vimperk za rok 2017/2018 
 
 V tomto školním roce jsme se zaměřili na prevenci sociálně – patologických jevů: 

Šikanu, záškoláctví, vandalismus, rasismus, kriminalitu a delikvenci, drogy, nemoci související 
s užíváním návykových látek a domácí násilí. 

Hlavním cílem bylo vytvořit optimální sociální klima ve škole. O to usiloval celý pedagogický sbor. 
Snažili jsme se vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, osvojovat si pozitivní sociální chování  
a harmonicky rozvíjet osobnost žáků. 

Žáci konzultovali své problémy s třídním učitelem, výchovným poradcem a metodikem prevence. 
Rovněž rodiče byli informováni o preventivní strategii školy na internetových stránkách a třídními 
učiteli na pravidelných třídních schůzkách. S žáky se vedou rozhovory v hodinách a při různých 
příležitostech – o přestávkách, výletech, vycházkách, během oběda. Také rodiče mají možnost 
individuální konzultace. 

V rámci projektu „Spolu to zvládneme“se uskutečnily besedy s p. Josefem Hruškou, zastupujícím 
organizaci „Do světa.“V září jsme se zúčastnili Dne branné přípravy u řeky Volyňky a prohlédli si 
služebnu Městské policie ve Vimperku. V červnu nás na oplátku navštívili strážníci Městské policie  
u nás ve škole. Žáci pravidelně navštěvovali Léčebnu dlouhodobě nemocných ve Vimperku, kde 
předvedli své vánoční vystoupení, velikonoční vystoupení a program ke Dni matek. Zúčastnili se 
všech akcí pořádaných školou. Žákům byly nabídnuty volnočasové aktivity v DDM, ZUŠ Vimperk  
a ve spolku Slunečnice. 

Spolupracovali jsme s Městskou policií, Policií ČR, dětskými lékaři, OSPOD, Vrba Vimperk, SPC 
Strakonice, ACET v zastoupení Zdeňkem Neužilem, Do světa v zastoupení Josefem Hruškou.  

 
Hodnocení primární prevence Volary za rok 2017/2018 
 

Ve školním roce 2017/2018  jsme měli v Základní škole praktické ve Volarech převahu žáků na  
prvním stupni. Plán práce protidrogového koordinátora byl zaměřen převážně na prevenci sociálně 
patologických jevů. Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky jsme se snažili ovlivňovat  
a vést žáky směrem k zdravému životnímu stylu a pomáhali tak zabránit vzniku poruchám zdraví. 

Nejvíce jsme apelovali na nebezpečí požívání alkoholu, nikotinu a jiných návykových látek. Formou 
besed a hlavně diskuzí jsme toto zahrnuli do vyučovacích předmětů nejen jednoduchou formou 
v prvouce, ale i náročnějším a složitějším přístupem v předmětu přírodopis, přírodověda, vlastivěda  
a občanská výchova. U starších žáků byly využity filmové produkce a následně pak proběhly besedy. 

U žáků jsme podporovali osvojování žádoucích sociálních dovedností. Dále jsme se zaměřili na 
bezpečné chování v dopravním provozu.  

Protidrogový koordinátor úzce spolupracoval s výchovným poradcem a ostatními spolupracovníky. 
Podařilo se jim společnými silami podchytit záškoláctví a zamezit dalšímu opakování. Nechyběla ani 
spolupráce s Policií ČR. 
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Hodnocení výchovného poradenství Vimperk za rok 2017/2018 
 

V pozici výchovné poradkyně jsem poskytovala po celý školní rok pomoc učitelům, žákům a jejich 
rodičům především v těchto oblastech:  

1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

2. Péče o žáky s neprospěchem 

 3. Neomluvená a zvýšená omluvená absence 

 4. Kariérové poradenství – profesní orientace žáků  

5. Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů  
    a závadového chování žáků 
 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsem spolupracovala s PPP a SPC. Organizačně 
zabezpečovala přípravy, plnění a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP).  
V této oblasti vedu spisovou dokumentaci, průběžně aktualizuji databázi vyšetřených žáků. Nápravy 
poruch učení jsou reedukovány učiteli v rámci vyučovacích předmětů, o žáky s komunikačními 
obtížemi je pečováno logopedkou, která dochází do školy 1x týdně.  

V letošním školním roce byli přešetřeni PPP a SPC žáci 3., 5., 9., končících ročníků a žáci po ročním 
zařazení do vzdělávacího programu RVP-LMP. U všech žáků byla potvrzena vhodnost zařazení. 

Péče o žáky s neprospěchem 

Při zajištění péče o žáky s neprospěchem jsme postupovali podle platné školní legislativy, a pokud 
žák neprospíval, na konci čtvrtletí vyvolal třídní učitel jednání se žákem a jeho zákonným zástupcem 
za přítomnosti vyučujícího daného předmětu. Při něm jsme dohodli podmínky, které musí žák splnit, 
aby nebyl hodnocen na konci klasifikačního období nedostatečně. Současně byli rodiče požádáni  
o častější konzultace s vyučujícím předmětu a o důslednější kontrolu žáka. V závěru školního roku byli 
nedostatečně hodnoceni 2 žákyně z 1. stupně. Stejně jako v minulých letech se potvrdil předpoklad, 
že za neprospěchem žáků většinou není jen slabé nadání, ale spíše neochota připravovat se na výuku 
a plnit základní školní povinnosti. Nejúčinnější prevencí neprospěchu je osobní společné jednání 
vyučujícího, žáka, zákonného zástupce a v některých případech OSPOD. 

Problémy spojené se školní docházkou 

Tyto problémy lze rozdělit na dvě oblasti – neomluvená absence a zvýšená omluvená absence.  

a) Neomluvená absence. V letošním školním roce jsme řešili neomluvenou absenci u 3 žáků 
pohovorem s rodiči. Případy neomluvené absence se řešily na prvním stupni. Ve všech případech 
bylo postupováno podle platného metodického pokynu MŠMT o prevenci a postizích záškoláctví.  
O všech řešených případech informovala škola kurátora Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále 
OSPOD).  

b) Zvýšená omluvená absence V rámci prevence proti záškoláctví, skrytému záškoláctví  
a neprospěchu z důvodu velkého množství zameškaného učiva jsme více sledovali žáky, kteří měli 
vysokou omluvenou absenci (přes 100 hodin za jedno pololetí).  
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Kariérové poradenství 

– profesní orientace žáků. Poradenství v oblasti profesní orientace patří mezi hlavní činnosti výchovné 
poradkyně. Ve vztahu k volbě povolání jsem se věnovala především informační činnosti týkající se 
výběru dalšího studia po ukončení docházky do ZŠ, poskytovala informace o jednotlivých typech škol, 
požadavcích a předpokladech přijetí. Prováděla jsem administrativní činnosti s tím související  
- předání a kontrola přihlášek a zápisových lístků ke studiu. Pořádala individuální konzultace pro žáky  
a jejich rodiče. 

Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů  
a závadového chování žáků 

Oblast prevence ve škole zajišťuje především školní metodik prevence, který úzce spolupracuje  
s výchovnou poradkyní. 

Spolupráce při vyšetřování a mapování vztahů ve třídách a přípravě na jednání s rodiči Úzký kontakt  
s kurátorem Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (odesláno 12 odpovědí na žádanky ze strany 
OSPOD) 

 

Hodnocení výchovného poradenství Volary za rok 2017/2018 
 
V průběhu školního roku nebylo nutné řešit závažné výchovné problémy, pouze jedné žákyni bylo 
uděleno napomenutí třídního učitele. 

 V tomto školním roce jsme děti vedly k osvojování a upevňování hygienických návyků. Důraz byl 
kladen na zdravý životní styl a prevenci rizikového chování. 

 U  žákům se rozvíjelo umění  vhodně prosadit  svá práva, ale také uvědomění si svých povinností  
a to nejen školních. Učitelky přiměřeně k věku žáků vedly děti k určité odpovědnosti za své chování  
a práci. Učitelky a ostatní pedagogičtí pracovníci dbaly na dodržování školního řádu a zejména 
pravidel slušného chování.  

Žáci byli vhodnou formou seznamováni s jevy jako je šikana, záškoláctví atd. Bylo jim vysvětleno, kde 
hledat pomoc v případě potřeby a nutnost upozornit kompetentní osobu na takovéto chování.  Všichni 
žáci byli vedeni k uvědomění si důležitosti dalšího vzdělávání. 

Vycházející žákyni byla poskytnuta poradenská péče. Rozhodla se  pokračovat v dalším studiu na 
VOŠ a SŠ cestovního ruchu, České Budějovice. 
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