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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 
  
Zástupce ředitele   Ing. Martin Frnka 
pro TEV:    Tel.: 388 411 152 
    e-mail: frnkam@stredni-skola.eu 
 
Zástupce ředitele  Mgr. Helena Švehlová 
pro ZŠ:    Tel.: 730 890 663, e-mail: zspvimperk@seznam.cz  
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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 2018/2019 

 

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 
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 

 

Nástavbový obor – maturitní vysvědčení 

Podnikání denní 64-41-L/51 
 Podnikání dálkové 64-41-L/51 
 Vlasová kosmetika denní 69-41-L/52 
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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 

 

 

 

2. Přehled pracovníků školy 

2.1 Pedagogičtí pracovníci 
 
Počet pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 k 30. 6. 2019 je celkem: 47– 41,928 
přepočtených + 0,5 (hosp. č.), včetně ředitele.  
 
Z toho učitelů 22 vč. vedení – přepočtených 22,799 
 
 
Pedagogický sbor k 30. 6. 2019
 

  

 Fyzické osoby Kvalifikace Praxe Pracovní 
 poměr 

Vedení školy 3 100% 17 let 3x doba neur. 

Učitelé 22 82% 27 let 14x doba neurč. 
8x doba urč. 

Učitelé OV 19 78% 22 let 17x doba neurč. 
2x doba urč. 

Vychovatelé 2 100% 32 let 2 x doba neurč. 

Asistenti pedagoga 1 100% 15 1x doba urč. 

Pedagogičtí pracovníci 
celkem 47 83% 23 let 36x doba neur. 

11x doba urč. 
 
• Průměrná nemocnost  

Učitelé  0,02% 
Učitelé OV 0% 
Vychovatelé 0% 
Asistenti 0% 
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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 
 
2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
• Učíme se navzájem; M 
• VIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování 
• Oblasti pojištění FM Partner a odvolání přijímacího řízení, ČB 
• Zástupce, včera, dnes a zítra, Praha  
• Školení pro nové ředitele Praha 
• Moderní metody výuky matematiky 
 
3. Externí vzdělávání 
 
• Konzultační seminář pro management škol u vzdělávací instituce NIDV České Budějovice, Ing. 

Ivana Protivová 
• E-learningové studium a semináře k MZ v Českých Budějovicích, zadavatel MZ-PUP, Ing. 

Jaroslav Bárta, Mgr. Miroslava Jurcová, Mgr. Petr Jansa  
• Jak učit náboženství – Praha, Mgr. Hana Machová 
• Management EVVO – Krajský úřad České Budějovice, Mgr. Marie Kuralová 
• Agresivita ve škole – České Budějovice, Mgr. Dana Kůrková 
• Bezpečnostně právní aspekty rizikového chování – České Budějovice, Mgr. Dana Kůrková 
• Didaktické studium německého jazyka – České Budějovice, Mgr. Dana Kůrková 
• Matematika pro život SŠ – vzdělávací instituce NIVD České Budějovice, Mgr. Marie Kuralová 
• Používání metody CLIL – České Budějovice, Mgr. Aleš Stříbrský 
• Seminář: vedení, managementu – České Budějovice, Ing. Ivana Protivová 
• Spolupráce škol s PPP a SPC – vzdělávací instituce NIVD České Budějovice, Mgr. Hana 

Machová 
• Jazykový kurz AJ, Mgr. Dana Kůrková 
• Lash Lifting- Primavera Andorana – Praha, Věra Schrenková 
• Péče o citlivou pleť – Praha, Věra Schrenková 
• Školení kadeřnictví – České Budějovice, Bc. Markéta Schrammeová  

 
4. Odborné semináře 
 
• Kadeřnictví – čerpáno z šablon, školení Filandr: Ing. Jindřiška Kržová, učitelka, Věra Schrenková, 

Bc. Markéta Schrammeová, Jana Hudáková, Aneta Švecová – učitelky OV 
• Asio – Venkov a odpadní vody prakticky ČB;  Ing. Martin Frnka, Vlastimil Jiráň 
• Heluz od A do Z – ČB; Ing. Martin Frnka 
• Dekseminář; Ing. Martin Frnka, Jan Albrecht 
 
5. Vzdělávání učitelů k „Nové státní maturitě" 
 
• Podle §80 zákona č. 561/2004 Sb. nadále probíhala celorepubliková příprava učitelů ke společné 

části maturitní zkoušky.  
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• 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 – 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 
• Maturitní komisař, Ing. Martin Frnka, Ing. Petr Žuravský 
 
Kopie dokladů o vzdělávání eviduje personální oddělení. 
 
2.2 Nepedagogičtí pracovníci 
 
Počet provozních zaměstnanců 27, přepočtených 21,08 + 3,5 hospodářská činnost. 
 
 
2.3 Celkem fyzických osob 
 
Celkem fyzických osob  74 (pedagogičtí pracovníci, provozní) 
 
přepočtených  
hlavní činnost    63,01 
hospodářská činnost          4,00 
celkový počet pracovníků     67,01 
 
 

Počet tříd ve školním roce 2018/2019 byl 8 (pracoviště Vimperk) a 8 (pracoviště Prachatice) 

3. Údaje o žácích a výsledcích vzdělání  

 
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 

Instalatér ŠVP od 1. 9. 2009 

Opravář zemědělských strojů ŠVP od 1. 9. 2009 

Kuchař – číšník: ŠVP – Kuchař – číšník, výživový poradce 2, 3. ročníky ŠVP od 1. 9. 2014,  
1. ročník ŠVP od 1. 9. 2018            

Kuchař – číšník: ŠVP – Kuchař – specialista studené kuchyně ŠVP od 1. 9. 2018            

Kadeřník: ŠVP – Kadeřník, vizážista 2, 3. ročníky ŠVP od 1. 9. 2014,  
1. ročník ŠVP od 1. 9. 2018                

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 
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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 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 2018/2019 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. 
 
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. 
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Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019: 
 
• 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 - - 
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 - - 
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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 - - 
 

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 - - 
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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 - - 

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 - - 
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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 - - 

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 36 100 
K ZZ bylo připuštěno celkem 28 78 
- prospěl s vyznamenáním 4 14,3 
- prospělo 21 75 
- neprospělo 3 10,7 
 
Termín zkoušky v náhradním termínu a zkoušky opravné byl stanoven na září 2019:  
 
K opravné zkoušce v září 2019 nastoupilo žáků 7 
- prospělo s vyznamenáním 0 
- prospěl 3 
- neprospěl 3 
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- nedostavil se 1 
 
Ke zkoušce v náhradním termínu v září 2019 nastoupilo žáků 0 
- prospělo s vyznamenáním 0 
- prospěl 0 
- neprospěl 0 
 
 
• Pracoviště Prachatice 

 

Celkové hodnocení závěrečných zkoušek Počet žáků % 

K závěrečným zkouškám bylo připravováno 12 100 

Závěrečné zkoušky konalo celkem 12 100 

- prospěl s vyznamenáním 1 8,3 

- prospěli 10 83 

- neprospěli 1 8,3 
 

K náhradnímu / opravnému termínu závěrečné zkoušce  
v září 2019 nastoupilo žáků 1 

- prospělo s vyznamenáním 0 

- prospěl 0 

- neprospěl 1 

 
Z oboru Kuchař – číšník šlo k závěrečné zkoušce v řádném termínu celkem 3  žáci/žákyně,  
z toho 0 žák/yně požádal/a o opakování ročníku, 1 žák/žákyně ukončili vzdělávání bez závěrečné 
zkoušky. 
 
Z oboru Kadeřník šlo k závěrečné zkoušce v řádném termínu celkem 9 žáků/žákyň,  
z toho 0 žák/yně požádal/a o opakování ročníku, 0 žáci/žákyně ukončili vzdělávání bez závěrečné 
zkoušky. 
 
 
Prospěch u závěrečné zkoušky: ŠVP: Kuchař - číšník, výživový poradce 
 

Termín počet 
žáků 

Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet % Počet % Počet % 

Řádný 3 0 0 2 66,6 1 33,3 

Náhradní 0 0 0 0 0 0 0 

Opravný 1 0 0 0 0 1 33,3 

Souhrn 4 0 0 2  2  
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Prospěch u závěrečné zkoušky: ŠVP: Kadeřník, vizážista 
 

Termín počet 
žáků 

Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet % Počet % Počet % 

Řádný 9 1 11,1 8 88,8 0 0 

Náhradní 0 0 0 0 0 0 0 

Opravný 0 0 0 0 0 0 0 

Souhrn 9 1 11,1 8 88,8 0 0 
 
 
3.5 Maturitní zkoušky 
 
Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 v řádném jarním termínu na úseku Vimperk. Maturitní 
zkoušky mělo konat 8 žáků oboru Mechanik elektrotechnik. 
 
• Pracoviště Vimperk 
 

Celkové hodnocení maturitních zkoušek Počet studentů % 

K MZ bylo připravováno 8 100 

MZ konalo celkem 5 62,5 

- prospěl s vyznamenáním 0 0 

- prospěli 2 25 

- neprospěli 3 37,5 
 
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 12 10 

Maturitní zkoušku konalo celkem 9 75 

- prospěl s vyznamenáním 0 0 

- prospěli 3 25 

- neprospěli 6 50 
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K náhradnímu termínu a opravné maturitní zkoušce v září 2019 nastoupilo 
studentů 8 

- prospělo s vyznamenáním 0 

- prospěl 3 

- neprospěl 5 

 
Z nástavbového oboru Podnikání denní formy vzdělávání (2N) se k maturitní zkoušce celkem 
přihlásilo 5 žáků/žákyň, z toho 1 žák/yně požádal/a o opakování ročníku. 
Z nástavbového oboru Podnikání dálkové formy vzdělávání (3D) se k maturitní zkoušce celkem 
přihlásilo 7 žáků/žákyň. 
Z nástavbového oboru Vlasová kosmetika denní formy vzdělávání (2N) se k maturitní zkoušce celkem 
přihlásilo 2 žáků/žákyň, z toho 2 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 4 0 0 0 0 4 100 

Náhradní 1 0 0 0 0 1 100 

Opravný 4 0 0 0 0 4 100 
 
 
Prospěch u maturitní zkoušky: obor Podnikání – dálková forma vzdělávání 
 

Termín počet 
žáků 

Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet % Počet % Počet % 

Řádný 7 0 0 0 0 7 100 

Náhradní 1 0 0 0 0 1 100 

Opravný 5 0 0 3 43 2 29 

 
 
Prospěch u maturitní zkoušky: obor Vlasová kosmetika – denní forma vzdělávání 
 

Termín počet 
žáků 

Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet % Počet % Počet % 

Řádný 0 0 0 0 0 0 0 

Náhradní 0 0 0 0 0 0 0 

Opravný 0 0 0 0 0 0 0 
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3.6 Zhodnocení prvního a druhého pololetí  
                       
• Pracoviště Vimperk 
 
 Ve školním roce 2018/2019 byli žáci vyučováni v 8 třídách. 
( OZSI1 – T1; EZPOZIS2 – T2, PI3; ME4; SuS1; SuSOP2, SuSOP3; EZPOZS3) 
 

 
 
Během školního roku se však ve třídách počty žáků měnily z důvodu různých přestupů či ukončení 
vzdělání v SŠ Vimperk. 
 
 
 
 
 

Ročník Obor Počet žáků 

 Opravář zemědělských strojů 19 

 Instalatér 9 

1. Opravářské práce  7 

 Stravovací a ubytovací služby 5 

 Celkem 40 

 Instalatér 5 

 Strojník silničních strojů 2 

 Opravář zemědělských strojů 12 

2. Opravářské práce 8 

 Stravovací a ubytovací služby 3 

 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 7 

 Celkem 37 

 Opravář zemědělských strojů 13 

 Instalatér 5 

3. Pokrývač 3 

 Opravářské práce 2 

 Stravovací a ubytovací služby 3 

 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 11 

 Celkem 37 

4. 
Mechanik elektrotechnik 8 

Celkem 8 

Celkem k 30. 9. 2018 122 
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• Pracoviště Prachatice 
 
Ve školním roce 2018/2019 byli žáci vyučováni v 7 třídách. 
 

Třída Obor 

1N Podnikání – denní forma vzdělávání; Vlasová kosmetika 

2N Podnikání – denní forma vzdělávání; Vlasová kosmetika 

3D 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 
2018/2019 
 
 
• Pracoviště Vimperk 
 
Stav ke klasifikační radě za 1. pololetí:  

Třída Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Průměr 
třídy Neklasifikováno 

Počet % Počet % Počet % 

SuS1 4 3 75 1 25 0 0 1,68 0 

T1 30 5 16,7 11 3,3 4 13,3 2,50 9 

T2 26 3 11,5 10 38,5 10 38,5 2,54 3 

SuSOP2 10 2 20 6 60 0 0 1,92 2 

SuSOP3 4 1 25 3 75 0 0 1,98 0 

OZSEZP3 24 1 4,2 15 62,5 1 4,2 2,29 7 

PI3 8 0 0 6 75 2 25 2,67 0 

ME4 8 0 0 4 50 4 50 2,77 0 

Celkem 114 15 13,2 56 49,1 21 18,4 2,29 21 
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Přehled počtu vyznamenaných, prospívajících a neprospívajících žáků ve 2. pololetí školního roku 
2018/2019. 
 
Stav ke klasifikačním poradám za 2. pololetí: 

Třída počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Průměr 
třídy Neklasifikováno 

Počet % Poč
et % Počet % 

SuS1 5 2 40 2 40 0 0 1,51 0 

T1 21 1 4,8 10 47,6 10 47,6 2,95 0 

T2 25 4 16 12 48 9 36 2,54 0 

SuSOP2 10 2 20 8 80 0 0 2,06 0 

SuSOP3 4 0 0 4 100 0 0 2,18 0 

OZSEZP3 24 0 0 22 91,7 2 8,3 2,35 0 

PI3 8 0 0 8 100 0 0 2,50 0 

ME4 8 0 0 5 20 3 80 2,53 0 

Celkem 105 9 8,6 71 67,6 24 22,9 2,33 0 

 
 
• Pracoviště Prachatice 
 
Přehled počtu vyznamenaných, prospívajících a neprospívajících žáků v 1. pololetí školního roku 
2018/2019. 

 
Stav ke klasifikační radě za 1. pololetí:  

Třída Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměr 

třídy Neklasifikováno 
Počet % Počet % Počet % 

1N 13 1 7,69 5 38,46 4 30,76 2,393 3 

2N 7 0 0 3 47,37 3 42,86 2,578 1 

3D 7 1 14,2 5 71,4 1 14,2 2,012 0 

1R 16 0 0 9 56 7 44 2,774 2 

1K 19 1 5,26 9 47,37 8 42,1 2,802 1 

2R 27 2 7,4 13 48,1 10 37,0 2,641 2 

3R 13 1 7,6 5 38,4 6 46,1 2,820 1 

Celkem 102 6 5,88 49 48,03 39 38,23 2,57 10 
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Přehled počtu vyznamenaných, prospívajících a neprospívajících žáků ve 2. pololetí školního roku 
2018/2019. 
 
Stav ke klasifikačním poradám za 2. pololetí: 

Třída Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenání

m 
Prospěl Neprospěl Průměr 

třídy Neklasifikováno 

Počet % Počet % Počet % 

1N 13 2 15,38        6   
46,15 5 38,46 2,418 0 

2N 7 0 0 3 47,37 4 57,14 2,605 0 

3D 7 0 0 6 85,71 0 0 2,012 1 

1R 14 0 0 10 71,42 4 28,57 2,526 4 

1K 17 1 5,88 11 70,59 4 23,53 2,681 1 

2R 21 1 4,7 15 71,4 3 14,2 2,672 2 

3R 12 1 8,3 11 91,6 0 0 2,68 0 

Celkem 91 5 5,49 62 68,13 20 21,98 2,51 8 

 
 
Stav po odložených klasifikacích a opravných za 2. pololetí: 

 
• Pracoviště Prachatice 

 
K opravným zkouškám ve 2. pololetí bylo pozváno celkem 8 žáků (8,79%) 
Ke zkouškám v náhradním termínu ve 2. pololetí bylo pozváno celkem 9 žáků (9,89%) 
Ze žáků, kteří se zkoušky zúčastnili, 14 prospělo, 2 neprospělo, 3 žáci požádali o opakování ročníku. 

Průměrný prospěch   

Třída 1. pololetí 2. pololetí 

1N 2, 418 2, 448 

2N 2, 494 2,592 

3D 2,012 2,012 

1R 2,774 2,526 

1K 2,793 2,684 

2R 2,641 2,678 

3R 2,76 2,68 
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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 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 
  Počet hodin 

1. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka   56,42 

z toho neomluvených       4,73 

průměrný počet zameškaných hodin z teorie celkem 6206 

z toho neomluvených        207 

2. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin z teorie na jednoho žáka   38,13 

z toho neomluvených       4,49 

průměrný počet zameškaných hodin z teorie celkem 4004 

z toho neomluvených        38,13 
 
 
Udělení druhého a třetího stupně z chování a výchovná opatření  

 Žáků % 

1. pololetí 
 

114 žáků 

2. stupeň z chování 7 6 

3. stupeň z chování 5 4 

pochvaly ředitele SŠ 0 0 

pochvaly tř. učitele 30 26 

napomenutí tř. učitele 25 22 

důtka ředitele SŠ 3 3 

důtka tř. učitele 10 9 

podmínečné vyloučení 0 0 

vyloučení ze studia 0 0 

2. pololetí 
 

105 žáků 

2. stupeň z chování 5 5 
 

3. stupeň z chování 7 7  

pochvaly ředitele SŠ 0 0  

pochvaly tř. učitele 15 14  
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napomenutí tř. učitele 5 5  

důtka ředitele SŠ 3 3  

důtka tř. učitele 2 2  

podmínečné vyloučení 0 0  

vyloučení ze studia 0 0  

 
Počet zameškaných a neomluvených hodin 
 
• Pracoviště Prachatice 
 
Zameškané hodiny 

Třída 

Teoretická výuka Odborný výcvik 

Celkem 
1./2.pololet

í 

Průměr na 
žáka 

1./2.pololetí 

Z toho 
neomluvených 

1./2.pololetí 

Celkem 
1./2.pololetí 

Průměr na 
žáka 

1./2.pololetí 

Z toho 
neomluvených 

1./2.pololetí 

1N 1546 19
96 118,9 153,

5 
     
120 9,23 - - - - - - 

2N 735 51
1 105 73 15 7 - - - - - - 

3D 268 15
7 38,28 22,4

2 0 0 - - - - - - 

1R 688 82
7 43,00 59,0

7 132 105 732 531 45,7 37,93 396 279 

1K 884 11
17 46,53 65,7

1 84 60 916 983 48,21 57,82 296 182 

2R 1548 15
13 57,33 72,0

4 70 16 2071 1887 76,70 89,85 462 350 

3R 889 61
7 68,3 51,4 7 5 903 552 69,4 46,0 99 90 

 
 
Celkový počet zameškaných hodin 
  Počet hodin 

1. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka   64,29 

z toho neomluvených       4,19 

průměrný počet zameškaných hodin na třídu (7 tříd) 936,8 

z toho neomluvených        61,14 

2. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka   74,04 

z toho neomluvených       2,22 

průměrný počet zameškaných hodin na třídu (7 tříd) 962,5 

z toho neomluvených        28,85 
 
 



 20 

Chování, kázeňská a výchovná opatření  
 
• Pracoviště Prachatice 

 
Tř

íd
a 

1. pololetí 

Chování Pochvaly 
NTU 

Důtky 
PV V 

uspokojivé neuspokojivé TU, OV ŘŠ TU ŘŠ 

1N 1 4 0 0 1 0 0 0 0 

2N 0 0 1 0 2 1 0 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1R 4 3 2 0 3 2 5 0 0 

1K 1 1 5 0 2 2 1 0 0 

2R 2 3 0 0 1 1 0 0 0 

3R 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Celkem 8 11 9 0 9 6 7 0 0 
 

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

Tř
íd

a 

2. pololetí 

Chování Pochvaly 
NTU 

Důtky 
PV V 

uspokojivé neuspokojivé TU, OV ŘŠ TU ŘŠ 

1N 2 1 3 0 1 0 0 0 0 

2N 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

3D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1R 0 3 4 0 0 1 3 2 0 

1K 0 2 6 0 0 2 2 0 0 

2R 0 4 3 0 0 2 1 1 0 

3R 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

Celkem 2 11 18 1 1 7 7 3 0 
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3.9 Odborný výcvik  

 
• Stavební obory – Pokrývač, Instalatér, Strojník silničních strojů 
• Zemědělské obory – Opravář zemědělských strojů, Opravář – svářeč, Opravářské práce 
• Obory služeb – Kadeřník, Kuchař – číšník, Stravovací a ubytovací služby 

 
 
Učitelé odborného výcviku 
 
• Obor Zedník – nebyl 
• 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, učební praxe nástavbového oboru Vlasová kosmetika: Bc. M. Schrammeová,  

J. Hudáková, A. Švecová, V. Schrenková 
• Obory služeb – Kadeřník, Kuchař – číšník, Stravovací a ubytovací služby 
• Obor Kuchař – číšník: vedoucí učitel OV A. Olah, P. Fouňová, V. Kabíčková 
• Stravovací a ubytovací služby 
 
Ve školním roce 2018/2019 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.   
 
Přednášky a školení UOV 
 
• Lešení a výtahy 
• Motorové pily a křovinořezy 
• Profesní způsobilost řidičů 
• Referenční vozidla 
• První pomoc 
• BOZPP 
• REMS  
• ALCA PLAST   
• KORADO 
• IMI Hydronic Engineering 
 
Exkurze 
 
• KORADO    Česká Třebová 
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• ŠKODA AUTO a.s.   Mladá Boleslav 
• ESAB    Vamberk 
• IMI Hydronic Engineering  Humpolec 
• Betonpres a.s.   Kočín 
• SWIETELSKY stavební s.r.o. Třeboň 
• Tepelné hospodářství   Prachatice 
 
Stavební obory spolupracují s firmami 
 
• Cemix 
• BEST a.s. 
• Wienerberger 
• KB-BLOK systém  
• DEK TRADE 
• HELUZ  
• VELUX 
• Pila HOLÍK 
• BRAMAC 
• YTONG 
• HASIT 
• ALCA PLAST 
• REMS 
• SWIETELSKY 
• Tepelné hospodářství   Prachatice 
• Energie AG Teplo    Vimperk 
• KORADO 
• IMI Hydronic Engineering 
• Viessman 
• Giacomini 
 
 
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 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 
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Exkurze 
 
• ŠKODA AUTO a.s, Mladá Boleslav 
• Herz Armaturek GmbH – Vídeň 
• ČZ Strakonice 
• Uniagra CZ 
 
 
Výuka autoškoly  
 
Autoškola je nedílnou součástí výuky, která probíhá dle zákona 247/2000 Sb. Získání řidičských oprávnění 
je v osnovách oboru. Ve školním roce 2018/2019 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. 
 

Výuka autoškoly 

12 žáků OZS 2 Skupina T 

11 žáků OZS 3 Skupina B, C 

6 žáků OP 2 Skupina T 

 
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 
 
Praktické vyučování probíhalo na odloučeném pracovišti Pasovská 148. 
Při výuce tříd 2EZP, 3EZP a 4ME byly použity nové mikroprocesorové prvky Microbit. 
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Výběr třídy 2EZP se s těmito prvky zúčastnil soutěže krajského kola Talenty pro firmy v Českých 
Budějovicích a z prvního místa postoupil do celostátního kola, které se konalo v Praze. Tato soutěž 
probíhala ve spolupráci se společností Rohde a Schwarz a Základní školou Smetanova. 
 
Praktické vyučování všech tříd probíhalo zčásti na pracovištích spolupracující společnosti Rohde & Schwarz. 
 
Na odborném pracovišti internátu školy v televizním studiu provozujeme za účasti našich žáků a studentů 
internetové vysílání, vytváříme pořady pro kabelovou televizi města Vimperk. Účastníme se natáčení  
a ozvučování kulturních a sportovních akcí, přímých přenosů, soutěží, koncertů, plesů, besed, reportáží 
apod. 
O všech aktivitách pravidelně informujeme veřejnost. Všechna vysílání jsou aktuálně umisťována na 
školních stránkách www.stredni-skola.eu, www.elektroskola.cz a na portále YouTube. 
 
Pravidelně probíhají pracovní setkání, kde je řešena spolupráce v oblasti studia, odborné praxe a její náplně. 
Také spolupracujeme na prezentaci školy a firem při veřejných akcích. 
 
Exkurze 
 
• Rohde & Schwarz, Vimperk 
• Technické muzeum v Praze 
• Výstava Ampér v Brně 
 
 
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. 
 
 
OBOR KADEŘNÍK – VIZÁŽISTA 
 
• 18.10 Školení Pavel Filandr 

Školení studentek 1,2,3 ročníku od asociace Fissy,které vedl školitel Pavel  Filandr na barvy Seduction. 
• 22. 10. Školení v Č.B.  

Školení UOV v salonu u firmy Suchý, na nové barvy NoYellow od italské firmy Fanola. 
• 31. 1. Ročníková práce 

Každý rok studenti 1. a 3. ročníku absolvují soutěž v holení 
• 24. 4. Ročníková práce 

Soutěž 1. ročníku v denním účesu z foukané. 
• 30. 4. Ročníková práce 

Soutěž 2. ročníku na téma „Šarmantní muž a žena“ 
• 14. 6. ROCK DAY 

Den otevřených dveří pro školy z Prachatic a okolí, který se nesl v duchu rocku. Modelky byly nalíčené 
a učesané podle rockových hvězd 

 
OBOR KUCHAŘ – ČÍŠNÍK  
 
• SEMINÁŘ: CARVING OVOCE, KVĚTEN 
• PŘÍPRAVA SUSCHI, DUBEN 
• MODERNÍ MOUČNÍKY, PROSINEC, BŘEZEN 
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Soutěže 
 
• 31. 1. Ročníková práce - Každý rok studenti 1. a 3. ročníku absolvují soutěž v holení 
• 24. 4. Ročníková práce - Soutěž 1. ročníku v denním účesu z foukané. 
• 30. 4.  Ročníková práce - Soutěž 2. ročníku na téma „Šarmantní muž a žena“ 
• 14. 6. ROCK DAY - Den otevřených dveří pro školy z Prachatic a okolí, který se nesl v duchu 

rocku. Modelky byly nalíčené a učesané podle rockových hvězd 
• SOUTĚŽ PRVNÍ ROČNÍK, KUCHAŘ/ČÍŠNÍK – NEJKRÁSNĚJŠÍ SLAVNOSTNÍ TABULE 
• 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 
 
• 18. 10.  Školení Pavel Filandr 

Školení studentek 1., 2., 3. ročníku od asociace Fissy,které vedl školitel Pavel  Filandr na barvy 
Seduction. 

• 22. 10.  Školení v Č.B.  na nové barvy 
Školení UOV v salonu u firmy Suchý, na nové barvy No Yellow od italské firmy Fanola. 

• 14. 11.  Školení HAIR COMPANY ITALY barvení stříhání 
• 2. 3.  Školení Pavel Filandr – modní trendy a líčení  
• Školení učitelů odborného výcviku, učitelů odborných předmětů NOVÉ TRENDY V KADEŘNICTVÍ 

5týdenní školení 
 
OBOR KUCHAŘ – ČÍŠNÍK  
 
• SEMINÁŘ: CARVING OVOCE, KVĚTEN 
• PŘÍPRAVA SUSCHI, DUBEN 
• MODERNÍ MOUČNÍKY, PROSINEC, BŘEZEN 
 
Exkurze 
 
• Škola seminářů ve spolupráci firmou Makro ČB – obor kuchař číšník 
• Návštěva kosmetického veletrhu Praha – obor kadeřník / vizážista 
• Škola seminářů pro žáky oboru kadeřníků vizážista pod vedením 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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• adaptační kurzy pro 1. ročníky učebních oborů, jednodenní v prostorách školy a okolí, vedené lektory  
o. s. Do světa, finanční prostředky získané od Města Vimperk.   

4. Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 
 
4.1 Výchovné a kariérní poradenství, prevence sociálně patologických jevů 
 
Ve školním roce 2018/2019 fungovala na úseku v Prachaticích učitelka ve funkci výchovného poradce a ve 
Vimperku výchovný poradce 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 2018/2019 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. 
 
Adaptační kurzy, preventivní aktivity, přednášky, besedy 

• 19. 9. 2019 třída SUSOP 1 účast třídního učitele Ing. Milana Pavlovského, 20. 9. 2019 třída OZSI 1 
účast třídní učitelky Mgr. Jitky Švarcové. 

• průběžná realizace grantu Jihočeského kraje „Agresivita a šikana“: 
21. 9. 2018 T2 – Ing. Václav Heinzl 
22. 10. 2018 EZPOZS 3 Mgr. M. Slámová 
23. 10. 2018 PI 3 – Ing. Martin Frnka 
31. 10. 2018 SUSOP 2 – Ing. Jan Poláček 

• beseda o trestní odpovědnosti – policejní mluvčí Bc. Martina Joklová 26. 2. 2019, T1  
• beseda o nehodovosti – policejní mluvčí Bc. Martina Joklová 26. 2. 2019, EZPOZS 3  
• beseda o trestní odpovědnosti mladistvých – policejní mluvčí Bc. Martina Joklová 6. 3. 2019, SUS 1 a 

SUSOP 2  
• beseda o kyberšikaně – policejní mluvčí Bc. Martina Joklová 6. 3. 2019, T2 
• náborová akce Policie ČR pro žáky 4. ročníku 22. 2. 2019 

 

Řešení aktuálních situací 

• ztráta mobilního telefonu o polední přestávce. Přivolána Policie ČR. Informována matka  
• kyberšikana 2. 11. – informováni rodiče  
• požití alkoholu na DM, žák byl plnoletý, následně ukončil pobyt na DM 
• požití alkoholu – žáci byli za školou, přivolána Městská policie i následně Policie ČR  
• požití alkoholu na exkurzi pořádané školou – řešeno s rodiči, kázeňské tresty 
• problém s počínající anorexií – doporučeno léčení 
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• doporučeno psychiatrické a sexuologické vyšetření u žáka 
• řešeny útěky ze školy, pozdní příchody  
• zasílání výhružných SMS – řešeno Policií ČR 
• agresivní chování mezi spolužáky  
• kouření mladistvých 
• jednání s rodiči problémových žáků (záškoláctví) 
• pomoc při řešení vztahových problémů žáků 

Další činnosti:  

• dny otevřených dveří, den řemesel  
• činnosti spojené s granty  
• odborné exkurze 
• účast na výstavách a soutěžích 
• burza pracovních příležitostí Prachatice 
• mimoškolní aktivity na DM 

 

Vzdělávání ŠMP: 

• krajská konference primární prevence rizikového chování 
• komise prevence ve Vimperku 12. 9. 2018 a 14. 23. 2019 
• porada ŠMP Prachatice 

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, 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, 

Machová 

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, 

Machová 
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• Preventivní aktivity pro žáky ve výuce – Pracoviště Prachatice  

 

Název aktivity 
Zaměření 

(např. prevence drogových 
závislostí, šikany…) 

Datum 
konání 

Věková  
skupina / počet žáků Realizátor 

1. Realizace grantu „Spolu to dokážeme“ 
22.10. 
23.10. 
30.11. 

1.N 
2.R 
1.K 

o. s. Do světa 

2. Problematika drog, 
gambling 

Prevence drogových 
i jiných závislostí 

listopad 
2018 1. ročníky / 37 učitelé OBN 

3. Civilizační 
onemocnění Zdravý životní styl Duben 

2019 
2. ročník / 6 

3.ročníků / 12 
Machová (PaV) 
Kůrková (PS) 

4. Trestní právo Prevence kriminality  
mládeže 

Březen 
2019 

Prosinec 
2018 

1.N 
3.R Machová 

5. Adaptační den Utváření kolektivu 
7.9. 
13.9. 
21.9. 

1.K 
1.N 
1.R 

Machová, 
Kržová, 

Kůrková, 
Stříbrský 

6. Kyberšikana  
a trestní 
odpovědnost 

Prevence kyberšikany 19.9. 1.R 
1.K 

Joklová, 
Machová 

7. Trestní 
odpovědnost 

Prevence protiprávního 
chování 

15.10. 
2018 

12.11. 
2018 

3.R 
1.N 

Joklová, 
Machová 

 

Řešení aktuálních situací: 
• kouření mladistvých před budovou školy 
• jednání s rodiči problémových žáků – záškoláctví, chování vůči spolužákům, pomoc při řešení 

vztahových problémů žáků, řešení problémů s prospěchem a docházkou – 20 problémů viz zápisy 
z jednání výchovných komisí – VP 

• řešení 2 případů šikany – ŠMP 
 

Další činnosti a aktivity SMP a VP: 
• Setkání VP listopad 2018 v PT 

 
Vzdělávání ŠMP a výchovného poradce: 
• 16. 1. 2019 Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními – VP 

 
 
4.2 Ekologická výchova a environmentální výchova 
 
• Pracoviště Vimperk 
 
Roční plán pro uvedené období vycházel z dlouhodobého plánu EVVO Střední školy a Základní školy 
Vimperk, který byl zaměřen především na řešení vztahových otázek, týkajících se oblasti rozhodování  
o budoucím povolání, volbě školy jako dalšího stupně sebevzdělávání a také se zaměřil na vztahy ke 
spolužákům při denním soužití profesních skupin ve škole a na odborné výchově. Nebyla opomenuta ani 
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část, týkající se vlivu na životní prostředí, kde bylo cílem nasměrovat vědomí a zájem žáků do oblasti 
likvidace běžných komunálních odpadů a především pak k likvidaci látek pro život nebezpečných. 

Vyhodnocení je dokladováno vyjádřením žáků zastoupených oborů, především žáků 1. ročníků oboru: 
opravářské práce, opravář zemědělských strojů, zedník, pokrývač, instalatér. V oblasti rozhodování žáků  
o svém budoucím povolání byl hlavním motivem volby oboru příklad starších žáků z místa bydliště, nebo 
z předchozích volnočasových aktivit. Současně toto doporučení bylo podpořeno rodiči žáka, nebo blízkými 
příbuznými, kteří daný obor absolvovali, v daném oboru zůstávají a chtějí za pomoci školy vychovat svého 
dalšího pokračovatele. Převažoval i zájem naučit se něčemu jinému, než je v jeho okolí. Žáci vycházeli 
z přesvědčení, že právě tento obor bude v budoucnu dobře finančně ohodnocen. 

Vztahy ke spolužákům stejného a jiných oborů na této škole vychází ze stejných zájmů při volbě povolání, 
z blízkosti oborů např. stavebních, elektro, nebo opravářských a také z určité doby, kterou stráví spolužáci 
ve školních lavicích, nebo na odborném výcviku. Pevné vztahy jsou zachovány v případech osobní znalosti 
ze základní školy nebo místa bydliště. Některé se navozují až na této škole, domově mládeže, při 
organizovaných aktivitách školy i mimo ni. 

Nechtěné se pak formují při snaze vyrovnat se starším žákům ve stejném ročníku, při náhodném seznámení 
se s návykovými látkami, při porušování řádu školy, někdy i při vystupování a jednání vrstevníků, těch 
starších a „zkušenějších“. Obecně dle vyjádření žáků jsou téměř všechny negativní vztahy odsuzovány, sami 
pak přiznávají, že prosadit jejich eliminaci nebo odstranění je velmi nesnadné či nemožné. Ne každý z nich 
je ochoten jít do daného problému. Ne vždy, jak z našich přehledů vyplývá, je rodina žáka schopna tyto 
negativní jevy řešit, nebo se na jejich řešení podílet. 

Souvisejícím tématem, které bylo se žáky rozvedeno, byl vztah k nemocným a starým lidem. Zde se 
potvrdila schopnost mladých žáků vžít se do pozice těchto lidí, snažit se najít prvotní důvody nemocných, 
zajímat se o možnosti léčby a u starších, především v rodině pak hledat možnosti pomoci ve stáří všemi 
způsoby. Všichni dotázaní mají svou prvotní zkušenost a všichni vnímají svou účast jako povinnost pomoci. 
Ne všichni mají stejné podmínky např. finanční pomoci nebo jiné materiální, ale vnímají, že se jich tato  
a podobná záležitost v blízké nebo vzdálené budoucnosti bude samotných dotýkat. 

 
 
• Pracoviště Prachatice 

 
Hodnocení celoročně probíhajících akcí: 
• Trvá spolupráce se subjekty zabývajícími se EVVO: Dřípatka Prachatice, Energycentrum České 

Budějovice  
• Zmíněné organizace zasílají propagační materiál 
• Probíhají školení v oblasti EVVO 
• Uskutečnily se besedy v rámci EV 

 
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) 
• besedy na téma EV 
 
• Nástěnka na chodbě školy zabývající se ekologickou tématikou je pravidelně aktualizována a informuje 

o právě probíhajících akcích v oblasti EV 
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• Účast na semináři EKOABECEDA - Umíme žít bez odpadů, Management EV ve školách a jeho přínos 
k posílení image školy  

• Besedy – světové ekosystémy, oceány a odpady, beseda-o Africe- Portus 
 
 
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. 
               

Aktivita Třída / Obor Aktivita Třída / Obor 

Adaptační den 1. K FOR ARCH Praha Obory Z, P, I 

Adaptační den 1. R Jihosepar a. s. Vimperk EZPOZSIS 1 

Exkurze Budvar 
 České Budějovice 

1. R 
3. R ČOV Vimperk Žáci obou I 

Cinestar České Budějovice  
 film Palach 

2. R 
1. N 
2. N 

JETE Temelín EZP 2, obory I 

Exkurze  
 Jihočeské muzeum 3. R XELLA Chlumčany ZP3, PI 2 

Exkurze  
 Jihočeské muzeum 2. N Rohde - Schwarz EZP 2, ME 3 

Exkurze  
Makro České Budějovice 1. R ČZ Strakonice EZPOZSIS 1 

Exkurze  
Makro České Budějovice 1. R Auto ŠKODA Mladá 

Boleslav EZPOZSIS 1 

Exkurze  
Gastro dny České Budějovice 2. R (obor K-Č) HERZ Vídeň Obory Z, P, I 

Exkurze 
 Muzeum koněspřežky České 

Budějovice 
1. N   
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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 
 

• Sportovní přebor OS stavba – celoroční účast v celé soutěži  
 

 
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  
• Pokračující spolupráce se státní školou ve Waldkirchenu 
• 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, JOSTRA cz, VKB stavby, SWIETELSKY) 
• Předvánoční inspirace – prezentace oborů služeb spojená s ročníkovými soutěžemi, spolupráce se 

seniory 
• Předváděcí akce na téma JAK ŽÍT ZDRAVĚ, obor Kuchař – číšník 
• Předváděcí akce na téma NOVÉ TRENDY PRO LIDI DŮCHODOVÉHO VĚKU, obor Kadeřník – 

vizážista 
• Účast žáků na různých republikových a regionálních soutěžích  
 
 
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. 
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• Žádné kontroly 

5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a výsledcích kontroly 
 
5.1 Kontroly České školní inspekce 
 

 

5.2 Jiné inspekce a kontroly 
 
• 12. 09. 2018 Krajská hygienická stanice 
•   9. 11. 2018 Krajská hygienická stanice 
• 14. 11. 2018 Krajská hygienická stanice 
 
 
 

• Domov mládeže, Nerudova 267, Vimperk 

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

 
Ve školním roce 2018/2019 bylo dle zahajovacího výkazu ke 2. 9. 2018 přihlášeno k ubytování na Domově 
mládeže, Nerudova 267, Vimperk 17 studentů. Maximální počet byl 18 ubytovaných studentů (od 20. 
listopadu 2018 do 4. prosince 2018) a (od 2. ledna 2019 do 3. února 2019). Po odchodu studentů 3. a 4. 
ročníků bylo na konci června 2019 ubytováno celkem 13 studentů (od 26. května 2019 do 13. června 2019  
a 10 studentů (od 21. června 2019 do 27. června 2019) 
 
 
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, Ďáblovy kameny, výhledy na Zhůří 
• Říjen    Dvě věže 

              Javornická rozhledna, Měsíční menhir, Strašínská jeskyně 
             Rozhledna na Sedle u Albrechtic – západ slunce. 

• Duben   Dračí skály u Svojší 
               Akumulační nádrž na Sedelském vrchu u Srní. 
               Klostermannova vyhlídka nad údolím řeky Vydry 

• Květen   Návštěva zlatonosného revíru u Kašperských Hor 
                     Štoly na Zlatém potoce a bizoni na Červené 
• Červen   Luzenské údolí, hájenka na Březníku, Modrava, Cikánská slať 
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• Červen   Závěrečné putování po Šumavě 
                Kaňon řeky Vydry, Antýgl, Turnerova chata, Čeňkova Pila. 

                      
Sportovní akce 
 

• Září   Floorball - tělocvična 
• Říjen   Floorball - tělocvična 
• Listopad  Floorball - tělocvična 
• Leden   Návštěva lyžařského areálu Zadov 
• Únor   Návštěva lyžařského areálu Zadov   
• Březen   Návštěva plaveckého stadiónu v Sušici 
• 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 

 
Studio a Radio 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 24. října 2018 a 26. června 2019 
• Vánoční speciál – 20. prosince 2018 
• Předtočené vysílání 24. - 27. prosince a 31. prosince 2018 
• Rozhovory se zajímavými osobnostmi – Hudební skupina Narttu 

 
Kulturní akce 
 

• 12. prosince 2018 - Návštěva filmového představení v Multikině Cinestar České Budějovice 
                                Dle vlastního výběru jednotlivých žáků 

                                             Bohemian Rhapsody (Freddie Mercury), Smrtelné stroje (Sci-fi) 
 
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 2018/2019 

 
Hodnocení ubytovaných studentů 
 

• Za 1. pololetí školního roku 2018/ 2019 bylo celkem uděleno 5 pochval hlavního vychovatele za 
vzorný přístup k plnění povinností v rámci domova mládeže, resp. za vzornou reprezentaci školy 
v rámci „Studia a Rádia Epigon“. Třem studentům byla navíc udělena věcná odměna za příkladnou 
spolupráci s vychovateli, resp. za vzornou reprezentaci školy v rámci „Studia a Rádia Epigon“. 
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• Za 1. pololetí školního roku 2018/2019 nebyla udělena žádná důtka hlavního vychovatele ani žádná 
snížená známka z chování. 

• Za 2. pololetí školního roku 2018/ 2019 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“. 
Čtyřem studentům byla navíc udělena věcná odměna za příkladnou spolupráci s vychovateli, resp. 
za vzornou reprezentaci školy v rámci „Studia a Rádia Epigon“ 

• Za 2. pololetí školního roku 2018/2019 nebyla udělena žádná důtka hlavního vychovatele ani žádná 
snížená známka z chování. 

 
 

• Školní jídelna, Rožmberská 71, Vimperk 

7. Školní stravování  
 
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, disponuje školními jídelnami: 
 

• 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 246 žáků, z toho 212 žáků z Gymnázia a Střední 
odborné školy ve Vimperku, 14 žáků ze Střední školy a Základní školy ve Vimperku, 1. máje a 20 žáků ze 
Střední školy a Základní školy ve Vimperku, Nerudova, 59 zaměstnanců škol a školských zařízení, 140 
cizích strávníků.  
 
Za uplynulý školní rok se uvařilo celkem 52 760 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 75 žáků,  
38 zaměstnanců Střední školy a Základní školy, 9 zaměstnanců Základní umělecké školy a 73 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 1 532 snídaní, 1 532 přesnídávek, 23 987 obědů,  
1 410 svačin, 1 688 večeří a 1 410  druhých večeří. 
 
 

7.4 Školní jídelna – výdejna, Kasárenská 1133, Prachatice, v areálu školy  
Strava se to této jídelny 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 7 zaměstnanců 
školy. 
 
Za uplynulý školní rok se zde vydalo celkem 1 866 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. 
 
 
8. Granty 
 
8.1 Granty úspěšně podané – schválené a vyúčtované 
 
Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením č. 382/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 
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 41.000 
Kč. Povinné spolufinancování činilo 11.200 Kč. Tyto prostředky byly řádně čerpány a vyúčtovány. 
 
Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením č. 382/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 
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 67 000 Kč. Povinné spolufinancování činilo 30.000 Kč. Tyto prostředky byly řádně čerpány  
a vyúčtovány. 
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Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením 382/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 
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 97 200 Kč. Povinné spolufinancování činilo 41.800 Kč. Tyto prostředky byly řádně čerpány  
a vyúčtovány. 
 
Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením 382/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 
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 55.500Kč.Tyto prostředky byly řádně čerpány a vyúčtovány. 
 
 
8.2 Granty podané – schválené 
 

• Podpora sportu – obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí, podáno 19. 12. 2018 (vyhlášeno JK) 
• Podpora sportu – Veřejně přístupné sportovní aktivity s převahou zaměření na mládež – podáno 15. 

1. 2019 (vyhlášeno JK) 
• Dobrodružství z poznání – všechno souvisí se vším – podáno 10. 1. 2019 (vyhlášeno JK) 
• Podpora sportu – Mezinárodní turnaj v šipkách – podáno 14. 1. 2019 (vyhlášeno JK) 
• Podpora sportu – Aktivity sportovců se zdravotním postižením – podáno 11. 1. 2019 (vyhlášeno JK) 
• Podpora práce s dětmi a mládeží – podpora kroužků multimediální techniky – podáno 16. 1. 2019 

(vyhlášeno JK) 
• Podpora prevence kriminality – podpora programů prevence kriminality ve školství – podáno 15. 1. 

2019 (vyhlášeno JK) 
• Podpora práce s dětmi a mládeží – Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením – podáno 

11. 1. 2019 (vyhlášeno JK) 
 

 
8.3 Granty podané – neschválené 

 
• Spolu to dokážeme 5 – podáno 20. 9. 2018 (vyhlášeno MŠMT) 
• Hýbeme se na dvoře – podáno 19. 3. 2019 (vyhlášeno JK) 

 
 
8.4 Grantové programy v běhu 
 

• Projekt IROP  
• 

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 

 

Název projektu: Technická  podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství  
a strojírenství  

• Projekt OPVVV – Šablony pro SŠ A VOŠ I. 
• 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006907 
Realizace:  1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 

 
 

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání na Střední a Základní škole Vimperk 
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9. Hospodaření školy  
 
Za rok 2018 vykázala Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267: 

9.1 Celkové výnosy 
 

Celkové výnosy 50 680 212,92 Kč 

Dotace poskytnutá MŠMT transferem 32 368 546,00 Kč 

Dotace od zřizovatele – provoz, odpisy  10 113 000,00 Kč 

Dotace „Stipendijní motivační program pro žáky SŠ ve vybraných učebních 
oborech“   141 100,00 Kč 

Dotace „Cesta do pravěku“  15 000,00 Kč 

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

Dotace „Školní den v pohybu“ 11 000,00 Kč 

Dotace „Šikana, problémové nebo agresivní dítě ve škole“ 30 000,00 Kč 

Dotace „Zachraňme slabé a ohrožené“ 23 951,00 Kč 

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

Rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání“ 334 409,00 Kč 

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

Dotace „Historie výroby automobilů a porovnání tuzemské a zahraniční výroby“ 24 500,00 Kč 

Dotace „Podpora technického vzdělávání v regionu“ 100 000,00 Kč 

Dotace „Propagace technického vzdělávání“  100 000,00 Kč 

Neinvestiční účelová dotace MŠMT „Šablony“ 127 196,00 Kč 

Ostatní příjmy (strava, produktivní práce žáků, pronájem, čerpání fondu) 3 996 315,32 Kč 

IROP 33 - neinvestice 106 238,00 Kč 

Příjmy z doplňkové činnosti    3 110 957,60 Kč 

 
Finanční dotace byly řádně čerpány a vyúčtovány. 
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9.2 Celkové investiční a neinvestiční výdaje 
 

Celkové investiční výdaje 1 082 914,43 Kč 

Oprava a údržba nemovitého majetku, dofinancování nezpůsobilých výdajů projektu, obměna 
didaktické techniky, osobní automobil, projektové přípravy, přístupový systém  

 
V roce 2018 vykázala Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 zisk z hlavní činnosti 
40 911,46 Kč a z doplňkové činnosti 153 392,79 Kč.  Hospodářský výsledek byl navržen jako příděl do 
rezervního fondu. 
 
Ekonomické přílohy:  1. Rozvaha  
    2. Výkaz zisku a ztráty 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ve Vimperku, dne 30. 9. 2019          ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk 
 

Celkové neinvestiční náklady  50 485 908,67 Kč 

Náklady na doplňkovou činnost  2 957 564,81 Kč 

Mzdové náklady, OON 24 237 164,00 Kč 

Platby za produktivní práci žáků, stipendium 641 030,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění  7 988 642,00 Kč 

Zákonné sociální náklady   598 492,55 Kč 

Spotřeba energie 2 399 604,47 Kč 

Opravy a udržování  265 323,58 Kč 

Cestovné 12 555,00 Kč 

Ostatní služby     2 771 984,58 Kč 

Spotřeba materiálu 4 328 003,72 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 366 173,58 Kč 

Ostatní provozní náklady 527 370,38 Kč 

Odpisy  3 392 000,00 Kč 
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Nový ředitel vimperské střední školy 
 
Od 1. srpna 2018 má Střední škola a Základní škola Vimperk nové vedení. Ředitelem školy se po Ing. Lubomíru 
Pichlerovi stal Ing. Petr Žuravský. Na škole doposud působil na pozici pedagoga pro instalatérské obory. Díky 
svým dlouhodobým praktickým zkušenostem, předával žákům kvalitní znalosti a dovednosti.  
„Škola by měla být otevřenou a všestranně komunikující institucí, jejímž hlavním a společným posláním je 
předávání vědomostí a zkušeností svým žákům,“ řekl ředitel školy Ing. Petr Žuravský. 
Základní koncepcí je zajistit optimální naplnění školy, která širokou škálou svých oborů nabízí vzdělání nejen  
v oblasti technické, ale i v oblasti služeb. V současné době škola významně prohlubuje spolupráci se 
zaměstnavateli v našem regionu. Cílem je směrovat spektrum nabízených oborů tak, aby pružně reagovaly na 
požadavky pracovního trhu v našem regionu. 

Machři roku a FOR ARCH 
 
V měsíci září SŠ a ZŠ Vimperk se svými žáky vyrazila dvakrát na cestu do 
Prahy. Dne 13. 9. 2018 jsme se jeli podívat na celostátní soutěž učňovské 
mládeže „Machři roku“. Žáci naší školy bohužel byli pouze v pozici 
diváků. Ale doufám, že v příštích letech se objeví i mezi soutěžícími  
a dojdou ke skvělým výsledkům. Mimo soutěže si žáci mohli vyzkoušet  
i jiná řemesla než ta, která studují, jako jsou např. hrnčířství, ražení mincí, 
lakýrnictví atd.  
A jelikož nám zbyl čas, navštívili jsme stadion AC Sparta Praha a na přání 
žáků jsme zhlédli venkovní zázemí místního cirkusu Berousek. Učitelé 
Frnka Josef, Miroslav Fučík a Ing. Martin Frnka nasbírali zkušenosti  
s technikou a se vzdělávacími metodami využívanými na jiných školách. 

Dne 18. 9. 2018 se žáci oboru zedník, pokrývač a instalatér vydali na největší mezinárodní stavební veletrh v ČR 
FOR ARCH konaný každoročně v Praze. Jednalo se již o 29. pokračování tohoto veletrhu, zabývající se 
prezentací nejnovějších stavebních materiálů, technologií a výrobků. Tento ročník byl zaměřený na stavbu  
v souladu s životním prostředím, s problémy se suchem atd. Ale k vidění bylo i mnoho dalších témat, například 
moderní technologie v oblasti vytápění, TZB, nosných konstrukcí a konstrukcí dokončovacích prací. Na veletrhu 
bylo přes 800 vystavovatelů, z toho 81 zahraničních z třinácti států. 
Žáci se seznámili s moderními technologiemi v oblasti výstavby, rekonstrukcí střech, realizování interiérů  
a exteriérů domů, zateplení objektů, rozvodů vody, rekonstrukcí balkónů, lodžií, oken a dveří. Žáci konečně také 
viděli, jaké množství stavebních materiálů je na trhu přístupných, kolik stavebních firem se zabývá stejným 
druhem technologií výroby a tudíž, jak veliká je konkurence v ČR. 
Od ředitele školy Ing. Petra Žuravského, třídního učitele Ing. Martina Frnky, učitele odborných předmětů p. Jana 
Albrechta a p. Josefa Frnky se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací o pasivních a nízkoenergetických 
domech, které se v současné době stavějí s velikou oblibou díky své soběstačnosti, nízkým nákladům na provoz 
a dotacím z EU a ČR. Také se dozvěděli informace nejen o tom, jak domy zateplovat, ale také o tom, jak se 
bránit před stále většími vedry. Tato problematika je velice aktuální při současné změně klimatu. Žáci se mohli 
zúčastnit doprovodného programu, kde bylo k vidění a slyšení mnoho užitečných informací, a doplnili si své 
vědomosti za pomoci dotazů odborným technikům.  
Tato exkurze vedla i k prohloubení znalostí samotných pedagogů, kteří se pokusí tyto vědomosti uplatnit v další 
výuce. O tom, zda se exkurze žákům líbila a byla přínosná, svědčí obrovská četnost dotazů - například zda se 
mohou exkurze zúčastnit i příští rok a zda je v plánu i exkurze jiná, třeba přímo do výrobny stavebních 
materiálů. Doufám tedy, že informace, které se zde žáci mohli dozvědět, a technologie, které zde viděli, jim 
pomohou v budoucím životě a v zaměstnání. Každá taková praktická informace je v životě odborného 
pracovníka velmi cennou zkušeností.  
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Vedení školy s učiteli odborného výcviku využilo příležitosti a zahájilo zde na veletrhu jednání se stavebními 
firmami o budoucí spolupráci. Zda se vše vyjednané podaří, ukáže čas. 
Závěrem bych chtěl popřát nejen naší škole, ale i všem ostatním školám, šťastný vstup do nového školního roku 
2018/2019, hodně úspěchů, radosti, dobré nálady a způsobné, pilné a vnímavé žáky. 

Prevence rizikového chování 
 

Třída, ve které jsou na vyučování všeobecných předmětů spojeny dva 
obory určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a sice 
Stravovací a ubytovací služby a Opravářské práce, se zúčastnila ve středu 
19. září adaptačního kurzu pod vedením lektorů o. s. Do světa Strakonice. 
Třídním učitelem této třídy je Ing. Milan Pavlovský.  
Druhý adaptační kurz dne 20. září vedli opět lektoři o. s. Do světa a byl 
určen pro třídu tvořenou obory Opravář zemědělských strojů a Instalatér. 
Třídní učitelkou je zde Mgr. Jitka Švarcová.  
Na realizaci obou těchto adaptačních kurzů získala naše škola finanční 
prostředky od města Vimperk. V zúčastněných třídách byly realizovány 
aktivity na podporu utváření nových třídních kolektivů. Společně prožité 

aktivity vedly k většímu vzájemnému poznání mezi novými spolužáky, ale současně sloužily i zúčastněným 
pedagogům k lepšímu seznámení s novými žáky.  
21. září a poté ještě v měsíci říjnu proběhnou na naší škole aktivity realizované rovněž o. s. Do světa Strakonice. 
Tato preventivní práce je financována z dotace Jihočeského kraje s názvem Spolu to dokážeme, kterou naše 
škola získala na rok 2018. Obdobné aktivity proběhnou i na ZŠ Vimperk. Tyto programy se realizují přednostně 
ve vyšších ročnících střední školy a na obou stupních základní školy.  Navazují na adaptační kurzy, které žáci 
absolvovali v 1. ročníku. Cílem je poskytnout všem pedagogům informace o stávající úrovni mezilidských 
vztahů ve třídách, zjistit očekávání žáků, podpořit motivaci ke studiu. Programy by měly současně pomoci 
třídním učitelům při poznávání žákovských kolektivů, usnadnit jim práci se třídou a předcházet vzniku 
výchovných problémů. Záměrem je eliminovat negativní působení některých žáků na třídní kolektivy, zamezit 
vzniku rizikového chování a zapracovat na zlepšení sociálního klimatu. 

Burza škol Vimperk 
 

Dne 2. října 2018 nás mohli žáci základních škol, převážně osmých  
a devátých tříd, navštívit na jedné z akcí, konkrétně na Burze škol ve 
Vimperku.  
Pedagogové a studenti si připravili pro žáky základních škol spoustu 
zajímavostí, aktivit, drobných dárečků a občerstvení.  
Připravovaly se palačinky, vytvářely se píšťalky z plechu, budoucí 
středoškoláci zkoušeli svařování plastů, zaměřování termokamerou, 
prezentovaly se elektrotechnické spoje ve spolupráci s Rohde & Schwarz, 
dámy se mohly nechat nalíčit, případně i upravit účes.  
 

 
Rozdala se spousta letáků s novým logem školy, a tak za celý pracovní kolektiv doufám, že se akce žákům líbila 
a že naše škola zaujala budoucí adepty o vzdělání. 
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Září v Prachaticích 
 
Adaptační kurz 1.N 
Dne 13. září 2018 se naše třída 1.N vydala na adaptační kurz. Rozhodli jsme se, že pojedeme do Stožce.  
V 8 hodin ráno jsme se sešli v Prachaticích na autobusovém nádraží a vyjeli. Ve Stožci nás zlákala procházka ke 

Stožecké kapli. Cesta byla dlouhá asi 3,5 km a my si celou 
dobu krásně povídali, zahráli pár seznamovacích her  
a poznávali se. Po návratu do vesnice nás příjemně překvapil 
a dokonce i poučil zdejší geopark. Cesta zpět byla uvolněná 
 i díky společnému obědu ve Volarech. I když nakonec začalo 
pršet, myslíme si, že se adaptační kurz povedl, blíže jsme se 
seznámili a utvrdili se v tom, že budeme dobrá parta. Třída 
1.N 
 
Exkurze třídy 1.R 
Dne 3. října 2018 jsme se vydali na exkurzi do pivovaru 
Budvar v Českých Budějovicích s cílem seznámit se s 

výrobou piva. Poté následovala prohlídka čtyřhvězdičkového hotelu Budveis a kavárny Rollo, kde se nám líbilo 
nejvíce. Získané poznatky uplatníme v předmětu stolničení, který se týká i těchto druhů provozoven. Cestou zpět 
jsme již byli příjemně unaveni. Za tento krásný zážitek moc děkujeme paní učitelce Machové. Vaše 1.R 
  
Adaptační kurz 1.R 
Náš adaptační kurz začal 21. září 2018 na autobusovém nádraží v Prachaticích. Zde jsme se všichni sešli a 
pokračovali k Vodňanské škole, kde nám čas plynul v různých seznamovacích hrách. V 9.15 hod. jsme vyjeli 
autobusem do Libínského Sedla a pokračovali pěšky na Libínskou rozhlednu. Cesta na vrchol i rozhledna nám 
daly zabrat, takže kromě povídání někteří jedinci únavou i lapali po dechu. Návrat pěšky nabyl tak náročný a my 
byli v Prachaticích šťastni, že jsme díky paní učitelce Machové mohli strávit společně příjemný den. Vaše 1.R 

Mladý koumák 
 

V pondělí 15. října 2018 naše škola ve spolupráci s Rohde & Schwarz 
Vimperk a DDM Vimperk zahájila další ročník elektro kroužku „Mladý 
koumák“.   
Hlavním cílem je bavit děti technikou tak, aby si užily badatelské kouzlo 
při objevování základních fyzikálních zákonitostí. Chceme podporovat 
jejich vlastní tvořivost při vymýšlení konstrukcí a rozvíjet zručnost při 
práci s běžným nářadím. V průběhu kroužku budou mít možnost vytvořit 
vlastníma rukama fungující elektro výrobek.  
Naši „koumáci“ jsou ve věku od 6 do 15 let, což je ideální pro práci ve 
skupinách, kdy starší a zkušenější mohou pomoci dětem mladšího věku. 

Všichni pracují pod odborným vedením zkušeného lektora ve speciálně vybavené elektro učebně. Firma Rohde 
& Schwarz vybavila kroužek elektronickými stavebnicemi Boffin, s nimiž se děti jednoduchou a zábavnou 
formou naučí základům elektroniky a fyziky.  
„Mladý koumák“ se koná každé pondělí vždy od 14:30 do 16:00 hod. v Budově Domova mládeže v Nerudově 
ulici 267 ve Vimperku. 

Školení firmy IMI Hydronic Engineering 
 
Dne 18. října 2018 proběhl na naší škole seminář firmy IMI Hydronic Engineering. Toto školení bylo zaměřeno 
nejen na představení této firmy, ale zejména jejích produktů, které dodávají na trh. Zaměřili jsme se na  
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představení výrobků německé společnosti Heimeier, která je předním 
evropským výrobcem regulační techniky. Žáci byli seznámeni  
s termostatickými ventily, jejich funkcí, nastavováním a správným 
způsobem osazování.  
Dále byli žáci obeznámeni s produkty švédské firmy TA (Tour 
& AnderssonHydronics), která je předním evropským výrobcem se 
zaměřením na hydronické vyvažování otopných soustav. Z produktů této 
firmy jsou to zejména vyvažovací ventily, které slouží pro zaregulování 
průtoku topné vody a dále regulátory diferenčního tlaku, které stabilizují 
tlakový rozdíl na patách objektů, provozních okruhů a stoupacích potrubí. 

Tohoto školení se zúčastnili žáci všech tří ročníků oboru Instalatér, kterým byl tento seminář především určen.  
Z pedagogického sboru se ho zúčastnili mistři odborného výcviku a učitelé odborných předmětů.  
Zároveň bylo dohodnuto s firmou IMI Hydronic Engineering, že druhý seminář se zaměřením na problematiku 
regulace otopných soustav a vyvažování proběhne na jaře 2019, v hlavním sídle a školicím středisku této formy 
v Humpolci. 

Burza škol v Českém Krumlově 
 

Dne 23. října 2018 se konala Burza škol v Českém Krumlově.  
 
Prezentovalo se zde zhruba 40 středních škol a středních odborných učilišť 
z Jihočeského kraje. I SŠ a ZŠ Nerudova Vimperk zde měla svůj stánek. 
Burzu navštívili žáci základních škol z Českého Krumlova a okolního 
regionu.  
 
Zájem žáků byl velký. Z oborů vyučovaných na naší škole nejvíce upoutal 
obor opravář zemědělských strojů a kuchař-číšník. Nemalý zájem projevili 
návštěvníci o stipendijní programy a studijní benefity. 

Říjen v Prachaticích 
 

Školení s vizážistou a kadeřníkem 
Dne 18. října 2018 proběhlo v našem školním kadeřnictví v Prachaticích 
školení s vizážistou a kadeřníkem Pavlem Filandrem, který působí pod 
Asociací Fisy, jež je asociací středních odborných škol a středních učilišť.  
Z nabídky akademie STEP BY STEP si žákyně vybraly kreativní barvu, 
kterou Pavel Filandr názorně ukázal na modelce. Ostříhal i modela podle 
nejnovějšího trendu v pánských účesech a celé školení završil Twister 
střihem na modelce.  
 
 

 
Myslím, že spolu to dokážeme 
Dne 22. a 23. října 2018 se třídy 1.N a 2.R zúčastnily na škole pořádané akce Myslím, že spolu to dokážeme. 
Celé dopoledne bylo zaměřeno na spolupráci ve třídách. Šlo o různé hry a aktivity na posílení vzájemné důvěry 
 a sebepoznání. Nejvíce nás zaujala hra, kdy jsme měli za zádech připevněné papíry, na které ostatní spolužáci 
psali, co o tom druhém ví (aktivita: Co umím, co jsem, co mám). Vzkazy jsme si měli potom přečíst až v devět 
večer. Ve třídě 1.N se celého dopoledne účastnila i třídní učitelka, což žáky mile překvapilo. Určitě to pomohlo 
vzájemnému poznání a sblížení ve třídě. Akce se velmi vydařila a hodně se líbila, myslím, že všem a nejen mě. 
Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit.  
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Exkurze do Českých Budějovic na film Jan Palach 
Dne 25. října 2018 jsme se se třídou vydali na film ‚Jan Palach‘ do kina Cinestar v nákupním centru IGY  
v Českých Budějovicích. Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje, co se tomu 
mladému muži odehrávalo v hlavě. Jan Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani 
nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem se svou přítelkyní Helenkou, 
bouřlivým kolejním životem roku 1968, soužitím s mámou doma ve Všetatech, podstupuje studentské brigády  
v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně jako se od podzimu ´68 mění veřejný život, ráz 
ulic i výrazy lidí, stává se taky něco s Janem. Je až neuvěřitelné, že si ničeho nevšimli jeho blízcí. Ještě to ráno si 
Jan vzal od mámy svačinu, na koleji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem do města se vysprchoval. To 
co se odehrálo potom, už všichni dobře známe. Z tohoto činu si lze vzít, že lidé jsou zaslepeni do doby, kdy 
někdo upozorní na problém takovýmto způsobem.  

Nerudovka zahájila praxi v Rohde & Schwarz 
 

V pondělí 5. listopadu zahájili naši žáci druhého ročníku oboru 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje první den odborného výcviku ve 
společnosti Rohde & Schwarz. Po úspěšném otevření elektro kroužku 
„Mladý koumák“ je to další bod vzájemné spolupráce firmy a Střední 
školy Vimperk, Nerudova. 
Naši žáci zde získají mnoho, pro praxi v oboru, velmi důležitých znalostí  
a dovedností. Nejprve budou odborně školeni ve školícím a výcvikovém 
středisku společnosti Rohde & Schwarz a následně přejdou přímo do 
provozu, kde se budou v průběhu druhého pololetí zařazovat do výroby. 
Pracovat budou odděleně na jednotlivých pracovištích firmy, vždy pod 

vedením zkušeného mentora, který jim bude předávat své zkušenosti. Jednotlivá stanoviště budou střídat  
v pravidelných, předem přesně nadefinovaných cyklech, aby žáci získali odborné znalosti ze všech elektro 
zaměření firmy. 
Naše škola má obdobně nadefinovaný odborný výcvik i v dalších vyučovaných oborech. Chceme tak výuku 
našich žáků co nejvíce přiblížit praxi, protože praktické dovednosti jsou zejména pro řemeslné obory velmi 
důležité. Žáci zároveň získají kvalitní pracovní návyky, což jim pomůže v budoucím zaměstnání. 

Burza škol v Prachaticích 
 

Dne 1. listopadu 2018 se konala burza škol v Prachaticích, na které se 
prezentovaly různé školy z okolí. Naši školu v Prachaticích prezentovali 
kuchaři, kteří zde vytvářeli jednohubky a také kadeřnice, které 
představovaly loknování a krepování vlasů a na žádost česaly zájemce. 
Také se zde prezentovali naši žáci z vimperské školy, obor instalatér, 
zedník, pokrývač atd. Na akci byla značná účast a návštěvníci byli 
spokojeni. 
 
 
 

Náš tým byl nejlepší! 
 
Vítězem v soutěži „Talent pro firmy“ bylo ve čtvrtek 8. listopadu 2018 vyhlášeno družstvo složené ze tří žáků 
Nerudovky, tedy Střední školy a Základní školy Vimperk oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje, tří 
žákyň 5. třídy Základní školy Smetanova a kapitána týmu, kterým byl pan Josef Krýcha ze společnosti Rohde  
& Schwarz.  
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V letošním ročníku soutěžilo celkem 12 týmů (9 z Jihočeského kraje  
a 3 z Bavorska). „V takto veliké konkurenci obstálo naše družstvo na 
jedničku,“ uvedl s velkým nadšením mistr odborného výcviku střední 
školy pan Daniel Tomášek, který stál za přípravou programátorské části 
týmu. Cílem bylo v časovém limitu sestavit a zprovoznit z polytechnické 
stavebnice Mercur model kabinkové lanovky. Novinkou pro letošní rok se 
stalo programování pomocí elektronické stavebnice BBC micro:bit.  
Nejdůležitější byla spolupráce všech členů týmu. Daniel Tomášek dále 
řekl „Náš tým se zodpovědně připravoval na několika společných 

setkáních, což se skutečně vyplatilo.“  Vítězné družstvo postoupilo do celorepublikového kola, které se bude 
konat na jaře roku 2019 v Praze. 

Kadeřnická show byla skvělá 
 

Žáci Střední školy Nerudova – pracoviště Prachatice, oboru Kadeřník - 
vizážista prezentovali svůj um v Českých Budějovicích na výstavě 
Vzdělání a řemeslo. Mistrně předvedená kadeřnická show ve světlech 
reflektorů byla pro návštěvníky výstavy nevšedním zážitkem. Děvčata 
předvedla extravagantní líčení a účesy přímo na pódiu Českobudějo-
vického výstaviště.  
 
Diváci měli možnost sledovat jednotlivé kroky, které v rytmu hudby naše 
žákyně Barbora Fidlerová tvořila. Vše bylo přenášeno na plátno za oběma 
aktérkami, aby každý detailně viděl, co se žáci tohoto oboru naučili. 

Vzdělání a řemeslo České Budějovice 
 

Střední škola a Základní škola Vimperk v Nerudově ulici se již tradičně 
zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo. Letošní 24. ročník výstavy se 
uskutečnil na českobudějovickém výstavišti od středy 7. do pátku  
9. listopadu 2018.  
Veletrh byl nejširší přehlídkou středních škol, učilišť, vyšších odborných 
škol a dalších typů škol v celé České republice. V rámci jednotlivých 
expozic, kde se představila zhruba stovka škol, mohli žáci a rodiče získat 
informace o náplni studia na dané škole nebo se zeptat studentů na jejich 
osobní zkušenosti.  
Střední škola a Základní škola Vimperk pojala svou expozici jako virtuální 
realitu. Připravena byla herní zóna, kde si mohli zájemci vyzkoušet 3D 

brýle, s ukázkami virtuální reality. Své řemeslo předvedly v praxi také žáci oboru instalatér a elektrikář. 
Návštěvníci expozice měli možnost otestovat své svářečské umění na svářecím simulátoru. Nechyběla ani 
odpočinková část stánku, v podobě kavárny, kterou připravili žáci oboru Kuchař-číšník. Premiérově předvedly 
na hlavním podiu své umění žákyně oboru Kadeřnice.  
Žáci školy zajišťovali po celou dobu výstavy také ozvučení hlavního podia a videoprojekci.  
 
Zájemci o studium na vimperské Nerudovce, kteří se nemohli výstavy Vzdělání a řemeslo zúčastnit, mohou 
navštívit školu v kterýkoliv den po předchozí telefonické domluvě. 
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Den otevřených dveří naší školy 
 

Naše škola pořádala v sobotu 10. listopadu 2018 „Den otevřených dveří“. 
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si školní rádio Epigon, vyzkoušet 
práci televizních moderátorů, projet se s RC modely, prohlédnout si drony  
a mnoho dalšího. Žáci se svými učiteli předvedli budoucím uchazečům  
o studium svářecí simulátor i svařování plamenem, zednické, pokrývačské 
a tesařské dílny. K vyzkoušení jsme připravili také virtuální realitu, do níž 
nám partnerská firma HELUZ poskytla program na stavbu domů.  
Otevřena byla i učebna pro obory Mechanik instalatérských  
a elektrotechnických zařízení a Instalatér. Mnoho návštěvníků zaujala 

ukázka solárních kolektorů, tepelných čerpadel či olejových a plynových kotlů. Své výrobky tu předvedla také 
partnerská firma REMS. K nahlédnutí bylo i pracoviště pro výuku oborů Opravář zemědělských stojů a Strojník 
silničních strojů. Uchazeči o tyto obory si také mohli vyzkoušet naší novou strojní techniku - smykový nakladač 
a kompaktní rypadlo. K prohlédnutí tu byl také kolový nakladač, který nám pro tuto akci zapůjčila firma pana 
Jana Kříže – rostlinná a živočišná výroba Buk, která s naší školou spolupracuje.  
Zájemce o elektro obory jistě zaujala instalace energeticky nezávislých domů tzv. ostrovních systémů. Kromě 
toho byla otevřena i naše elektro učebna měření, která byla vybavena ve spolupráci se společností Rohde  
& Schwarz. Zástupci této naší partnerské firmy byli se svou prezentací přítomni i na Dni otevřených dveří.  
Zpřístupněno bylo i sportovní zázemí a vybavení školy, kde byla pro návštěvníky připravena metaná, ping-pong, 
ricochetový kurt či posilovna. Budoucí kadeřníci mohli navštívit školní kadeřnictví v Nádražní ulici 236 ve 
Vimperku. Již tradičně naši žáci oboru Kuchař – číšník, výživový poradce pod odborným vedením pana Olaha  
a paní Kabíčkové připravili v restauraci „Sv. Rafael“ ve Vimperku tradiční svatomartinské menu. Zájem byl 
stejně jako minulý rok veliký a jsme rádi, že se naše restaurace dostala do povědomí nejen vimperských 
obyvatel.  
Den otevřených dveří probíhal také na pracovišti v Prachaticích. V kosmetickém a kadeřnickém salonu se mohli 
návštěvníci nechat nalíčit, upravit si vlasy či vyzkoušet masáž rukou. Naše žákyně zde předváděly denní, večerní 
a extravagantní líčení a přípravu denních i společenských účesů. Naši žáci oboru Kuchař – číšník, výživový 
poradce připravili pro příchozí ukázku zdobení hnětýnek, ale také několik způsobů prostření slavnostní tabule. 

Prezentace a školení firmy KORADO, a.s., Česká Třebová 
 
Dne 13. listopadu 2018 proběhlo školení spojené s prezentací firmy 
KORADO, a.s. v naší školící učebně instalatérů. Školení bylo tematicky 
zaměřeno na představení výrobků našeho největšího výrobce radiátorů, 
designových otopných těles, trubkových (koupelnových) těles  
a konvektorů. Tohoto školení se zúčastnili žáci všech tří ročníků oboru 
Instalatér a učitelé odborných předmětů a odborného výcviku tohoto 
oboru.  
Cílem bylo seznámit žáky s výrobním programem firmy a se všemi 
produkty, se kterými se mohou v praxi setkat. Žáci získali základní 

přehled o jednotlivých otopných tělesech, jejich typech, rozdílech v jejich konstrukci a provedení. Seznámili se  
i s postupy montáže a osazení těchto výrobků. 
S firmou KORADO, a.s. byla dohodnuta exkurze do jejich výrobního závodu, která se uskuteční na přelomu 
března a dubna roku 2019. 

Den otevřených dveří v Prachaticích 
 
V rámci Dnů otevřených dveří se ve čtvrtek 15. listopadu v naší škole konala akce kreativních činností pro 
stávající studenty i případné návštěvníky. Byla připravena čtyři kola aktivit, při kterých se jednotlivé ročníky  



 

8 | S t r á n k a  
 

 
střídaly po hodinových intervalech. Na jednom ze stanovišť si mohli žáci 
vyzkoušet tvoření vánočního věnce, které se následně staly ozdobou jejich 
třídy, vyzkoušeli si zdobení hnětýnek, kdy ta nejlepší vždy vyhrála sladkou 
odměnu, pobavili se u sledování krátkých filmů a vylouskali si vlašské 
ořechy.   
 
Událost byla pro všechny příjemným zpestřením výuky. 
 
 

Mezinárodní turnaj v šipkách 
 

V pondělí 19. listopadu 2018 se opět po roce konal mezinárodní turnaj  
v šipkách. Znovu nás navštívili zástupci z naší německé partnerské školy  
a společně jsme strávili velmi příjemný den. Velice mile nás překvapila 
vedoucí německého soutěžícího družstva, která si připravila zahajovací 
proslov za německou stranu v češtině. Naši soutěžící její snahu ocenili 
spontánním potleskem. Jako tlumočník a zároveň i jako účastník turnaje 
se zúčastnil pan Jaromír Starý, bývalý vyučující německého jazyka na 
naší škole. Pro lepší vzájemné poznání se proti sobě postavila dvě smíšená 
česko-německá družstva. V jednotlivcích se na prvním místě umístil žák 

naší školy, který studuje 3. ročník oboru Opravář zemědělských strojů Kristián Čonka.  
Během celé soutěže pořádané pod patronací kraje vládla velmi přátelská a pozitivní nálada. Těšíme se na další 
setkání v roce 2019. 

Kurz nehtové modeláže 
 

Ve dnech 8. a 19. listopadu 2018 se na pracovišti odborného výcviku 
školního salonu vizážistů konal dvoudenní kurz nehtové modeláže.  
Děvčata i chlapci z oboru Kadeřník/vizážista se tak měli možnost 
zdokonalit v péči o ruce a nehty technikou nehtové modeláže UV gelem, 
naučili se novým technologickým postupům, jako je lepení tipů na nehty, 
nanášení speciálních třífázových gelů, vytvrzování v UV lampě, broušení 
a pilování, práci s barevnými gely a ty nejšikovnější si vyzkoušeli 
techniku tzv. francouzskou manikúru UV gely.  
Díky již zvládnuté techniky klasické manikúry ze začátku školního roku se 
mohla účastnit tohoto kurzu pro pokročilé i děvčata a chlapci z 1. ročníku. 
 

Žáci se též zajímali o novinky, jiné technologické postupy  modeláží s dalšími materiály.  
V závěru kurzu projevili zájem o další vzdělávání v péči o nehty. Rovněž ve školním salonu si mohou nové 
techniky žáci zlepšovat, aby je měli možnost jednou využít ve své budoucí profesi. 

Rafaelská mikulášská družina byla povedená 
 
Kdo je neviděl, o mnoho přišel. Naše krásné čertice a skvostní andělé roznášeli hostům mikulášské menu. 
Nezbytným doplňkem každého stolu bylo i uhlí od pekelných kotlů. Věříme, že si návštěvníci školní restaurace 
"Sv. Rafael" tento den užili stejně vesele, jako naši žáci. 
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Pohodová neděle 
 

Dne 25. listopadu 2018 se naše škola zúčastnila akce s názvem Pohodová 
neděle, která proběhla v KD Cihelna ve Vimperku.  
 
Naši žáci oboru Kadeřník - vizážista prezentovali své dovednosti. 
Návštěvníci akce si mohli nechat vytvořit nový účes a stylově se nalíčit. 
Tento obor byl vybrán jako doplnění módních přehlídek, které na akci 
proběhly.  
 
Celé odpoledne bylo pohodové a neslo se v duchu svého názvu. 
 
 

Spolu to dokážeme 
 
Dne 30. listopadu 2018 se třída 1.K  z oboru Kadeřník - vizážista, zúčastnila akce „Spolu to dokážeme“. Akci 
připravili lektoři z o.s. Do světa Strakonice. Formou her se žáci vzájemně poznávali, v mnohých situacích spolu 
museli spolupracovat a spolehnout se jeden na druhého. Dokázali se vzájemně otevřít a tak se o sobě dozvěděli 
spoustu zajímavých informací. Tato akce určitě přispěla ke vzájemnému poznání a zlepšení sociálního klimatu 
ve třídě.   

Mladí moderátoři ze ZŠ TGM 
 

Dne 12. prosince 2018 si mohli žáci 9. tříd ZŠ TGM Vimperk vyzkoušet 
práci televizních moderátorů. 
 
Studenti elektrooborů naší školy připravili improvizované televizní studio 
a každý moderátor přednesl před televizní kamerou reklamní spot, který 
vytvořil společně se svými týmovými kolegy. Aby se vše blížilo co 
nejvíce realitě, moderátoři byli nalíčeni a načesáni našimi studentkami 
oboru Kadeřník - vizážista.  
 
Věříme, že se takto strávené dopoledne všem žákům 9. tříd líbilo a užili si 
při něm netradiční zábavu. 

Exkurze a výlet 
 

Třída 3.R na exkurzi 
Ve středu 28. listopadu se třída 3. R vydala na exkurzi školním autobusem 
do Českých Budějovic.  Cílem výletu byla návštěva Jihočeského muzea, 
kde se koná výroční výstava o 1. světové válce.  
Mimo prvoválečných expozic měli studenti příležitost vyslechnout si část 
výkladu o těžkém životě obyčejných lidí té doby a obhlédnout si retro 
předměty.  
Prohlídka byla tradiční tematickou výstavou s názvem Století českých 
Vánoc. Část prohlídky byla doprovázena interaktivní formou, například 
skládáním puzzle a podobně. Nejen, že se žáci dozvěděli spoustu nových 
informací a měli příležitost k reflexi minulosti se současností, mohli se  
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také navnadit na blížící se advent, k čemuž dopomohla i závěrečná procházka po vánočních trzích na náměstí 
Přemysla Otakara II.  
 
Třída 2.N na výletě v doprovodu Dany Kůrkové  
Dne 7. prosince 2018 se konala exkurze do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na expozice o 1. světové 
válce. Prohlídka muzea byla velmi poučná a vzdělávací. Mohli jsme zde vidět zákopy, ve kterých se dříve 
bojovalo nebo jak fungovalo dobové zdravotnictví.  Po výstavě jsme se vydali na Náměstí Přemysla Otakara II. 
prohlédnout si trhy a navnadili jsme se tak na vánoční atmosféru. Nakonec jsme společně, jako třída s paní 
učitelkou, zazvonili na vánoční zvon a přáli jsme si zvládnout maturitu. Exkurzi jsme zakončili rozloučením se  
u vánočního stromku. 

PF 2019 
 

 

Naši senioři 
 
Dne 8. ledna 2019 jsme zase po roce přivítali seniorky z Prachatic v našem školním kadeřnictví v České ulici  
a věnovali jim naše služby, abychom dámy na začátku nového roku zkrášlili a připravili pro ně příjemné 
dopoledne, které bylo podle pozitivních ohlasů velice zdařilé. Děvčata druhého ročníku odvedla velice dobrou 
práci. Většina seniorek chtěla ostříhat a vyfoukat vlasy nebo pouze umýt a odpočinout si při masáži pokožky. 
Podle slov paní Krejzové bude naše vzájemná spolupráce pokračovat i v dalším školním roce, a to jsme rádi. 

Nové školní bagry pro strojníky 
 
Žáci učebního oboru Strojník silničních strojů mají nové kompaktní 
rypadlo a smykový nakladač značky Bobcat. Střední škola Vimperk je 
pořídila z prostředků Evropské unie získaných v rámci dotačního programu 
IROP. Nově pořízená technika umožní našim žákům rozšířit dovednosti  
a praktické zkušenosti s řízením a prací v různých terénech a s rozličnými 
materiály.  
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Naše škola vyučuje obor Strojník silničních strojů jako jediná v Jihočeském kraji. A díky aktivní spolupráci se 
společností Swietelsky nabízíme našim žákům jedinečnou možnost získat znalosti v oboru, který je v současné 
době velmi žádaný nejen při budování dopravní infrastruktury, ale také ve stavebnictví, kde velmi citelně chybí 
řidiči stavební techniky.  
Firma Swietelsky nám poskytuje strojní vybavení určené k demontáži, na němž se žáci oboru učí postupy jak 
stroje správně servisovat, opravit v případě náhlé poruchy a zároveň pochopí celkovou funkcionalitu 
jednotlivých komponent. 
Tento atraktivní obor nabízí řadu výhod nejen po úspěšném zakončení studia, ale již v jeho průběhu. Hlavními 
benefity jsou zejména svářečské kurzy a řidičské oprávnění skupiny B a C. 

Spolupráce SOS Prachatice se Střední školou Vimperk 
 
Každý člověk, a zvláště ženy, si potrpí na pěknou vizáž, včetně úpravy vlasů a jejich barvy. Žena jakéhokoliv 
věku je unikát, chce se líbit sobě i svému okolí. Chce být pochválena, že vypadá skvěle, a tím dosahuje i určité 
psychické spokojenosti, což je perfektní.  
Náš spolek spolupracuje se Střední školou Vimperk, která má své pracoviště také v Prachaticích. Moc se nám 
líbí spolupráce na úseku zkrášlování a zdravého stravování s novými trendy. 
V úterý, druhý týden roku 2019, jsme se vzdělávaly ve školním kadeřnictví, jak teoreticky, tak i prakticky. 
Většina žen v seniorském věku má spíše kratší vlasy, které jsou méně náročné na údržbu, ale přesto potřebují 
velkou pozornost. Měly jsme zamluvené celé dopoledne v kadeřnictví, kde se nám věnovala mladá děvčata, 
budoucí kadeřnice pod vedením velmi šikovných učitelek odbornic na úpravu účesů. Jednalo se o interaktivní 
seminář s praktickými ukázkami na účastnicích semináře. Diskuze probíhala v duchu odborném ze strany 
budoucích kadeřnic a laického přístupu ze strany přítomných žen chtivých po informacích ohledně krásy  
a praktičnosti účesů včetně zdravé výživy vlasového porostu na hlavách přítomných. Příjemné prostředí školního 
kadeřnictví evokovalo dobrou náladu a radost z příjemně prožitého dopoledne. Je vždy dobré, když se setkává na 
stejné téma mladá a starší generace.  Přináší to mnoho dobrého všem. 
Užily jsme si nádherné, dynamické dopoledne plné nových prožitků. Bylo to šťastné a milé setkání. Je potřeba 
více takovýchto dní v roce, obohacuje to duši a tělo člověka. 
Udělejte si radost i vy, čtenáři. Děvčata obslouží nejen ženy, ale i muže. Školní kadeřnictví se nachází  
v Prachaticích v České ulici v MŠ Paraplíčko. 

Senioři Sv. Rafael 
 
Již jsou to čtyři roky, co jsme začali spolupracovat s SOS z Prachatic pod 
vedením Jany Krejsové. 
Jednou za rok se sejdeme a připravíme pro naše seniory seminář na téma 
zdravá výživa ve zralém věku. 
Pro letošní rok jsme si pro seniory připravili seminář na téma zahraniční 
kuchyně a zdravá výživa. Seminář v letošním roce proběhl v prostorách 
naší školní restaurace Svatý Rafael ve Vimperku.  
Seminář se skládal ze dvou částí, první část byla teoretická, na kterou 
vyučující Mgr. Hana Machová se studentkami druhého ročníku Marií 
Zámečníkovou a Terezou  Forglovou připravily hodinovou přednášku  

o výše zmiňovaném tématu. V druhé části senioři měli možnost ochutnat tříchodové menu, jehož složení bylo 
následovné: celerová polévka s pohankou, marinované kuřecí prso podávané na zeleninovém bulguru a na závěr 
tiramisu.   
Věřím, že se jim menu podařilo a seniorům chutnalo. Tím jim chci poděkovat a pochválit za dobře vykonanou 
práci, poděkování ale patří také děvčatům, které všechny naše hosty obsluhovaly. Dík patří i učitelům odborného 
výcviku, kteří jsou žákům nápomocni svou radou i praktickou pomocí. 
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Studentská rada města Prachatice 
 
Na Střední škole a Základní škole Vimperk, pracoviště Prachatice, Kasárenská 1134, Prachatice.  
Jednání rady započala paní Hana Rabenhauptová, která uvedla ředitele školy Petra Žuravského, zástupkyni Ivanu 
Protivovou a také pana místostarostu Jana Klimeše.  
  
Program: 
 

 seznámení s dalšími členy studentské rady 
 odevzdání nápadů na workoutové hřiště 
 každý zástupce školy uvedl aktuální změnu nebo jakoukoliv zajímavost o své škole 
 studenti navrhovali změny ve městě Prachatice, o kterých s námi diskutoval pan místostarosta 
 byly navrhovány například nové chodníky a přechody ve městě, padly rovněž návrhy na psí hřiště, 

parkování ve městě, odstranění železné vlaštovky u letního kina nebo také na osvětlení skalky 
v Prachaticích 

 po dořešení různorodých témat jsme měli možnost vychutnat si bohaté občerstvení 

Žáci elektro oborů mají již praxi ve výrobě 
 

Dne 14. ledna byla odborná praxe našich žáků oboru Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje vedená společností Rohde & Schwarz přesunuta přímo 
do výroby.  
Praktikanti tak opustili školicí středisko firmy, kde od listopadu získávali 
dovednosti potřebné pro přechod do reálného provozu. V současné době 
jsou žáci rozděleni na samostatná pracoviště, kde pracují pod odborným 
dohledem přidělených mentorů. Na jednotlivých střediscích se budou  
v pravidelných intervalech, dle předem stanoveného rozvrhu, střídat. 
Získají tak co nejširší znalosti a dovednosti v oboru a zároveň tím bude 
eliminováno riziko jednotvárnosti vedené praxe. 
„V příštím školním roce bychom chtěli spolupráci s firmou Rohde  

& Schwarz rozšířit o další specifickou část, kterou je přeshraniční spolupráce s naší partnerskou školou  
v Bavorsku. Doplníme tak nový kamínek do pomyslné mozaiky nabídky získávání kvalitních odborných znalostí 
a dovedností našich žáků“ uvedl Ing. Petr Žuravský, ředitel SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova. 

Lednové aktivity pracoviště Prachatice 
 
Ošetření na řasy Lasch lifting botox 
Dne 16. ledna 2019 na pracovišti odborného školního výcviku vizážistů jsem žákům 1. a 3. ročníku prezentovala 
speciální ošetření na řasy Lasch lifting botox. Tuto prezentaci předcházel kurz, který jsem v listopadu loňského 
roku absolvovala. Jedná se o novinku v oblasti pěstící a dekorativní kosmetiky, speciální ošetření na zvýraznění 
řas, jejich natáčení na speciální silikonové formy směrem k obočí, barvení řas zahuštění řas materiálem Botox 
bomb.  
Žáci z oboru Kadeřník/vizážista si tak rozšířili znalosti v novinkách v péči o řasy a oční okolí. Žáky nová 
technika postupu zaujala včetně příjemného pracovního materiálu. Věřím, že jim tato prezentace byla motivací 
pro svou budoucí profesi.  
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Exkurze do Makra v Českých Budějovicích.  
De 22. ledna 2019 jsme byli s paní učitelkou Machovou na exkurzi v Makru v Českých Budějovicích. Měli jsme 
možnosti si udělat kartičku, ochutnat exotické ovoce jako je mango, fíky, žlutý meloun, čínská hvězdice a další – 
z celého výběru si téměř každý chválil čínskou hvězdici a dračí ovoce. A někteří z nás se odvážili vyzkoušet 
dokonce ústřici (Luláš Peleška a Alena Kadeřábková), nutno podotknout, že je to zrovna moc nenadchnulo. 
Provedli nás oddělením zeleniny, ovoce, mořskými rybami, masem. Dokonce nám ukazovali žabí stehýnka. 
Následně jsme si vyzvedli hotové kartičky a mohli jsme si rovnou něco nakoupit. 
Cestou domů jsme si zajeli do Globusu a KFC, takže jsme zpátky domů dorazili sytí a spokojení.  
Děkujeme za krásný výlet. Třída 1.R.   
 

1. výročí spolupráce 
V únoru je tomu rok, co Střední škola a Základní škola Vimperk navázala 
spolupráci s Domovem Matky Vojtěchy v Prachaticích, kde pomáhají 
pacientům z Alzheimerovou nemocí. Spolupráce spočívá v tom, že žáci 
pod dohledem učitelů odborného výcviku oboru kadeřník/vizážista 
navštěvují pravidelně Domov Matky Vojtěchy a nabízí své služby 
pacientům v podobě stříhání, holení, česání, barvení a úpravy pleti. Jsem 
moc rád, že tato spolupráce vznikla, neboť vidím, že má smysl nejen po 
stránce odborné, ale především po stránce sociální. 
Žáci se naučili jednat se staršími a nemocnými lidmi a plně si uvědomují, 
že i oni jednou zestárnou a proto jejich pohled na staré a nemocné je jiný 

než před touto spoluprací. Musím poděkovat vedení Domova Matky Vojtěchy, že nám nabídlo tuto možnost, 
která žákům umožňuje nejen se zlepšovat po odborné stránce, ale především je formuje k chápavějšímu pohledu 
na starší a nemocné spoluobčany. 

Třetí místo pro naše instalatéry 
 
Vimperská Nerudovka má třetí nejlepší tým instalatérů v Jihočeském kraji. 
Dvoučlenné družstvo žáků oboru Instalatér, Jan Pokorný a Milan Novotný 
ukázalo, že svému řemeslu opravdu rozumí a červnových závěrečných 
zkoušek se nemusí obávat.  
Ve středu se zúčastnili oba žáci krajského kola soutěže s názvem „Učeň 
instalatér 2019“ pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR. Soutěžící 
museli v sedmi disciplínách prokázat jak znalosti z teorie, tak i praktické 
dovednosti. Test čítající 100 otázek se skládal ze tří částí – IVK, 
bezpečnosti práce a vytápění. Po jeho absolvování čekala soutěžící 
praktická část - pájení a lisování mědi, sváření plastů, sváření uhlíkaté 
oceli, kompletace umyvadla včetně zkoušky těsnosti sifonu a kompletace 
závěsného systému toalet. 
Hodnotící komisi tvořili zástupci Cechu topenářů a instalatérů a další 
odborníci v oboru. Obdiv všech zkušebních komisařů patřil našemu Janu 
Pokornému, který nastoupil do soutěže se zraněným kolenem a mohl 

chodit jen s velkými obtížemi. Poslední disciplínu již absolvoval s obrovskými bolestmi a montáž prováděl 
téměř vleže. 
„Kluci bojovali jako lvi a jsem na ně opravdu hrdý. Tato soutěž je i pro mě velkým poučením, protože vidím, jak 
naši žáci pracují ve stresu a mohu se tak na některé nedostatky s tím spojené zaměřit při výuce,“uvedl učitel 
odborného výcviku oboru Instalatér pan Jaroslav Šandera. Za úspěchem žáků stojí kromě jejich dobře odvedené 
práce také kvalitní příprava pedagogy školy - panem Jaroslavem Šanderou a Ing. Vlastimilem Jiráněm. 
Soutěž má více než dvacetiletou tradici a postupně se stala nejvýznamnější prezentací instalatérského řemesla 
budoucích instalatérů v České republice. 
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Den otevřených dveří v Prachaticích 
 
Ve čtvrtek 7. února 2019 proběhl na Střední škole a Základní škole Vimperk, Nerudova 267, pracoviště 
Prachatice Den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium a případné zvědavce, které zajímá, jak to u nás 
ve škole chodí. Návštěvníci měli možnost si za doprovodu pedagogů prohlédnout prostory školy, kosmetický 
salon i cvičné kuchyně. Rovněž se dozvěděli podrobnosti o odborném výcviku a teoretické výuce, případně 
bližší informace o studiu a přijímacím řízení. Příchozí se zajímali zejména o možnosti stravování a způsob 
vedení výuky. Mezi hosty byli dokonce i bývalí absolventi školy se svými ratolestmi, které by rády po ukončení 
základní školy pokračovaly ve studiu u nás. 

Vyzkoušej si elektro 
 

Tak zněl název akce, kterou pořádala Střední škola a Základní škola, 
Vimperk pro zájemce o studium elektro oborů.  
Tři středy v týdnech od 30. ledna do 13. února mohli budoucí uchazeči  
o studium oborů Mechanik elektrotechnik a Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje navštívit vimperskou Nerudovku a získat podrobné informace. 
„Potencionálním žákům jsme vysvětlili systém teoretické i praktické 
výuky, seznámili je s možností mimoškolních aktivit v našem školním 
internetovém rádiu a kabelové televizi a ukázali jim odbornou učebnu, 
která byla ve spolupráci s firmou Rohde & Schwarz vybavena měřicími 
přístroji“, uvedl ředitel školy Ing. Petr Žuravský.  

Workshopů se pravidelně účastnili i zástupci naší partnerské firmy Rohde & Schwarz. Na jejich stanovišti si 
mohli návštěvnici vyzkoušet pájení elektrických obvodů a za dobře odvedenou práci získali malou pozornost. 
Řadu uchazečů zaujalo školní internetové rádio Epigon a televizní studio s profesionální střižnou. „Věřím, že 
jsme naplnili představy rodičů i jejich dětí a budeme se moci těšit na nové studenty v prvním ročníku obou oborů 
elektro“, dodal Petr Žuravský. 

Školní restaurace je skvělá praxe! 
 

Žáci oboru Kuchař – číšník mají pravidelné praxe ve školní restauraci  
„Sv. Rafael“. Je to jedinečná možnost jak naše žáky seznámit se způsobem 
práce v klasické restaurační kuchyni i s obsluhou hostů“, říká vedoucí 
učitel odborného výcviku Antonín Olah.  
Absolventi učebního oboru Kuchař – číšník jsou v současnosti na trhu 
práce velice žádáni. Zejména v oblasti Šumavy, která je značně 
orientována na cestovní ruch. Člověk, který dobře ovládá své řemeslo, je  
v našem regionu velice ceněn.  
Odborný výcvik ve školní restauraci mají žáci Střední školy a Základní 
školy, Vimperk již od prvního ročníku. Dostávají se tak do pravidelné 

interakce s hosty a naučí se již od počátku pohybovat v reálném prostředí oboru, který studují.  
Školní restaurace v Brantlově ulici ve Vimperku má moderně vybavenou kuchyni, kde se žáci učí připravovat 
pod vedením učitelů odborného výcviku tradiční, ale i poměrně exotické pokrmy. „Jsem rád, že můžeme našim 
žákům poskytnout takové zázemí“, dodal Antonín Olah. 
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Prezentace firmy Alca PLAST 
 

Dne 5. března 2019 proběhlo na Střední škole a Základní škole Vimperk 
pod vedením pana Ing. Ivo Fischera školení a  představení výrobků firmy 
Alca PLAST s.r.o.. Ta je největším výrobcem sanitární techniky ve střední 
a východní Evropě, vyrábí více než 580 výrobků – ventily, sifony, 
moduly, žlaby, vpusti, WC sedátka a další sortiment, které vyváží do více 
než 70 zemí světa.   
Žáci oboru Instalatér si mohli vyzkoušet montáž předstěnových systémů  
a jejich servis, seznámili se s podlahovými žlaby, podlahovými vpustěmi 
 a odtokovými systémy (vanové, vaničkové, umyvadlové sifony apod.) 
Žáci třetího ročníku také získali certifikát instalatéra, který zná zásady 

správné a efektivní instalace výrobků firmy Alca PLAST a může udělovat na tyto výrobky prodlouženou záruku.  
Presentace naše žáky velmi zaujala a nově získané poznatky jistě uplatní jak při studiu, tak i v praxi. 
Shodou okolností ve stejný den, kdy proběhla presentace Alca PLASTU na naší škole, majitelé této firmy, 
manželé Radka Prokopová a František Fabičovic, zvítězili v soutěži „Podnikatel roku“ a budou reprezentovat 
Českou republiku na světovém finále v Monaku. 

Mezioborová spolupráce 
 
Dne 12. února 2019 jsme zorganizovali první kolo spolupráce mezi učebními obory naší školy. Spolupráce se 
týkala učebního oboru kuchař/číšník a kadeřník/vizážista.  
V úterý ráno přijela do školní restaurace Sv. Rafael ve Vimperku děvčata Veronika a Alena z oboru kadeřník/ 
vizážista, pod vedením učitelky odborného výcviku Jany Hudákové, aby ukázala slečnám, které se připravují na 
dráhu servírek, jak si rychle a elegantně upravit účes, aby nechodily mezi hosty s rozpuštěnými vlasy. 
Servírky Kateřina, Kristýna, Nikola, Lenka a Magdaléna už byly připravené a nechaly se učesat a nalíčit podle 
nejnovějších trendů pracovních účesů a denního líčení, kam nepatří rozpuštěné vlasy a make-up ve velké vrstvě. 
Tímto chci poděkovat kadeřnicím, že ukázaly servírkám, jak lze vypadat krásně a přitom mít upravené vlasy  
a decentní denní líčení. 
Na oplátku žáci učebního oboru kuchař/číšník, pod vedením učitelky odborného výcviku Venduly Kabíčkové, 
připraví pro děvčata z učebního oboru kadeřník/vizážista přednášku s ochutnávkou, jak si připravovat zdravé  
a chutné svačiny. 

Pop art v kosmetickém salonu 
 
Čtvrtek 21. a pátek 22. února ve školním kosmetickém salonu oboru Kadeřník/vizážista jsme si užili ve stylu 
Pop art neboli komiks. Co vy na to? Dobrá inspirace na blížící se masopust či módní trend pro mladé na letošní 
jaro/léto. 

Nerudovka má dalšího firemního partnera 
 
Pro podporu a rozvoj učebního oboru Opravář zemědělských a lesnických strojů uzavřela Střední škola  
a Základní škola, Vimperk spolupráci se společností UNIAGRA  CZ a.s. 
Firma se zabývá prodejem a servisem zemědělské a komunální techniky v oblasti jižních Čech a Vysočiny. 
„Provádíme také odborný servis prodávaných strojů. K tomuto účelu slouží špičkově vybavená dílna s týmem 
specializovaných a výrobci certifikovaných techniků,“řekl vedoucí prodeje Ing. František Zahrádka. 
Žáci z Nerudovky ve firmě absolvují odborné přednášky o nových technologiích, způsobech fungování 
 a opravách zemědělských a komunálních strojů. Zároveň navštíví dílnu, kde teoretické informace získané ve  
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školicím středisku uvidí v praxi. „Jsem potěšen, že se naši žáci mohou 
seznámit s širokou škálou techniky a zároveň uvidí, že kvalitně odvedená 
práce servisního technika je nutností,“ uvedl učitel odborného výcviku 
Ing. Václav Kursa. 
Spolupráce s firmou UNIAGRA CZ a.s. je dalším bonusem, který Střední 
škola a Základní škola, Vimperk svým žákům nabízí. 
„Jde nám zejména a o to, abychom žáky přiblížili co nejvíce praxi  
a v průběhu školní docházky získali dostatek znalostí pro kvalitní přípravu 
na budoucí povolání,“ dodal Václav Kursa. 
 
 

Školení instalatérů od firmy Rems 
 

Dne 8. března 2019 proběhlo školení firmy REMS, zabývající se 
dodávkou veškerých komponentů pro suchou montáž potrubí: spojování, 
lisování, řezání, ohýbání, zmrazování a pájení.  
Školení se zúčastnili žáci všech tří ročníků učebního oboru instalatér  
a učitelé odborných předmětů a odborného výcviku. „Žáci měli možnost 
procvičit si zejména ohýbání potrubí na nové ohýbačce do průměru  
28 mm, kterou naše škola zakoupila společně s řezačkou pro zkvalitnění 
praktické výuky tohoto oboru,“ řekl Ing. Petr Žuravský, ředitel školy.  
Budoucí instalatéři procvičovali také řezání závitů na elektrickém 
závitořezu a lisování, tedy suchou montáž měděného potrubí pomocí 
spojek na lisování. 

I my jsme byli v IMI 
 

Dne19. března 2019 absolvovali žáci naší školy oboru Instalatér odborný 
seminář a praktické proškolení na téma vyvažování otopných soustav  
u společnosti  IMI Hydronic Engineering. 
Žáci nejprve vyslechli teoretickou část, kde byli seznámeni s principy  
a důvody regulace otopných soustav. Na konci přednášky dostali praktický 
úkol, kterým bylo správné vyvážení otopné soustavy čtyřpatrové budovy 
dle předem zadaných hodnot. Všechny činnosti s tím spojené se dělají  
z důvodu dosažení účelného a hospodárného vytápění budov, aby byl 
jejich provoz co nejekonomičtější.  
„Naši kluci byli nadšeni z celého školení, zejména z praktické části, kde si 
mohli získané vědomosti vyzkoušet s nejmodernějším přístrojem  
TA-SCOPE k tomuto účelu vyrobeným,“ řekl Jaroslav Šandera, učitel 

odborného výcviku oboru Instalatér. TA-SCOPE je odolný a účinný vyvažovací přístroj určený k měření  
a zaznamenávání tlakové diference, průtoku, teploty a výkonu otopných soustav. 
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Přebor ČR stavebních škol v silovém čtyřboji 
 

Ve středu 27. a ve čtvrtek 28. března 2019 pořádala Střední škola 
polytechnická, Jílová, Brno ve své sportovní hale pro žáky stavebních škol 
s nadstandardními kondičními a silovými dispozicemi z pověření 
sportovní komise OS STAVBA ČR mezi pohybově talentovanými žáky 
stavebních škol velmi oblíbený přebor České republiky stavebních škol  
v dynamických silových disciplínách s jejím názvem SILOVÝ 
ČTYŘBOJ, jehož vznik je spojen právě s pořádající brněnskou stavební 
školou.  
Do tradiční bašty silových disciplín v moravské metropoli se sjely tradiční 
stavební školy z celé České republiky obohacené o účast nováčka ze SŠ  
a ZŠ Vimperk, aby jejich silově disponovaní a natěšení žáci po roce 

odmlky opět na místě samém znovu poměřili svou aktuální natrénovanou výkonnost a své schopnosti  
v dynamických silových disciplínách daných pravidly, a to ve shybu na doskočné hrazdě, vtlaku s činkou 75% 
hmotnosti závodníka, v trojskoku snožmo z místa a ve svisu na doskočné hrazdě. Snažení mladých siláků 
směřovalo jako vždy k co nejlepšímu výsledku v soutěži jednotlivců a především v soutěži družstev. Je třeba 
uznale říct, že velmi dobře připravení závodníci v rámci vrcholného brněnského klání předváděli kvalitní výkony 
a mnozí z nich si ke své radosti vytvořili vlastní osobní rekordy, nebo se jim dokonce podařilo vytvořit i nové 
školní rekordy. A v případě teplického Jakuba Šimáčka dokonce došlo k vyrovnání mnoho let starého českého 
rekordu přeborů ČR stavebních škol v disciplíně „trojskok snožmo z místa“ úctyhodným výkonem 950 cm.  
Cenným artiklem a výrazným bonusem přeborů mladých stavbařů v gesci sportovní komise Odborového svazu 
STAVBA ČR v Praze, a to nejen v silových disciplínách, ale i v jiných sportovních odvětvích, je především 
soudržnost a přátelské vztahy nejen mezi vedoucími družstev, ale i mezi samotnými mladičkými aktéry z týmů  
z různých částí republiky. 
 
Soutěž družstev stavebních škol 
 
1. SŠ polytechnická, Jílová, Brno „A“                              641,50 bodů 
2. SŠ stavební a strojní Teplice                                       573,00 bodů 
3. Akademie řemesel – SŠ technická Praha                   568,50 bodů 
4. SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ Chomutov                   523,50 bodů 
5. SPSŠ a SOŠ ST Ústí nad Labem                               422,50 bodů 
6. SŠ a ZŠ Vimperk                                                         418,50 bodů 
7. SŠ SŘ Pražská Brno-Bosonohy                                  409,00 bodů 
 
Podrobnější informace včetně průběžného pořadí 55. přeboru naleznete na webových stránkách svazu OS 
STAVBA – www.osstavba.cz 
Převzato z internetových stránek OS Stavba 

Afrika – sny a realita 
 
Ve čtvrtek 28. 3. proběhla na naší škole přednáška na téma Afrika - sny a realita. Přednášku vedl Mgr. Jan 
Linhart. Vyprávěl nám o tom, jak cestoval po Kongu a jak navštívil Kinshasu, Muandu a další města.  Dozvěděli 
jsme se o tom, že Afrika má obrovské bohatství a neumí ho naplno využít. Krajina je velmi nádherná a pralesy 
skvostné. Zajímavé bylo povídání o systému vzdělávání. Že bychom si měli vážit možnosti studovat, protože v 
Africe není vzdělání běžné. Za studie se platí. I za docházku do základní školy. Většina obyvatel nemá na to, aby 
poslali svoje děti studovat. I ten, kdo se dostane na střední školu, nemá vyhráno.  Mají tam hodně velké nároky a 
většina studentů to nezvládne. Měli bychom si vážit, že u nás se může studovat. Dozvěděli jsme se taky o tom, 
že na trzích bychom si neměli nic kupovat, ani pití a ani jídlo. Nikdy nevíme, co pijeme a co jíme. Konžané jsou 
velmi zdatní obchodníci a dokáží napodobit originální obaly, uvnitř může být cokoliv. 
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Nejvíce mě zaujalo, že Konžané jsou velmi ochotní. Vítají nové lidi a dělí se o svoje zážitky a tradice. V každé  
situaci si umí poradit. Třeba, když musí projíždět obrovskými kalužemi, protože oni nemají silnice jako my. 
Jejich silnice jsou jen z prachu, a když zaprší, tak z bláta. Vděční bychom měli být za to, že u nás máme 
popeláře, protože v Kongu je nemají. Ve městech vznikají velké hromady odpadků. Když je hromada už moc 
velká, tak jí polijí benzínem a zapálí. Takže celá města se dusí v kouři a zápachu. Takhle řeší problémy  
s odpadem. 
Afrika je nádherná země, ale hodně se liší od naší kultury.  Myslím si, že bychom se měli vzájemně lépe poznat 
a vážit si toho, co máme. 

Exkurze MAKRO – České Budějovice 
 

Dne 5. dubna se zúčastnili jako třída 1.R, obor Kuchař – číšník, exkurze 
do velkoobchodu MAKRO v Českých Budějovicích, kde se nás ujal pan 
Vladimír Pinc. Provedl nás úsekem masa a uzenin. Ukázal nám různé 
druhy masa od drůbežího, přes vepřové až po hovězí.  
Dozvěděli jsme se, odkud maso dováží, jaké je nejkvalitnější, proč  
a jakým způsobem zabezpečují, aby se na stůl spotřebitele dostalo jenom 
kvalitní a zdravotně nezávadné maso. Viděli jsme i nepřeberné množství 
uzenářských výrobků.  
Na závěr exkurze jsme si mohli v Makru nakoupit. 
 

Návštěva Armády ČR 
 

Dne 28. Března 2019 nás navštívil vicemistr světa v taekwondu pan 
nadrotmistr František Jeřábek z Armády ČR. Beseda s ukázkami byla 
pořádána pro všechny žáky závěrečných ročníků naší školy. Žáci byli 
předem seznámeni s tím, že se nebude jednat jen o pouhé povídání  
o Armádě ČR, ale také o mírné fyzické zkoušky s malým nácvikem 
sebeobrany. 
Pan Jeřábek vyprávěl o přijímání do Armády ČR, uváděl zajímavé příběhy 
ze své praxe a odpovídal na dotazy žáků. Po úvodním povídání přišla na 
řadu zahřívací rozcvička a nácviky bojových obranných chvatů. 
Přes mírný počáteční odpor studentů k pohybu se nakonec akce opravdu 
povedla. Svědčí o tom velký zájem o cviky ze sebeobrany a spousta 

dotazů, které byly příčinou toho, že jsem dlouho po vymezeném čase byl donucen pana Jeřábka přerušit  
a z důvodu další výuky besedu ukončit.  
Z toho co jsem vyslechl, mě mrzí jediné, a to že naše společnost pohybově zakrňuje a začíná jí chybět  
i disciplína. S tím zřejmě souvisí i skutečnost, že před deseti lety se ucházelo ročně o zaměstnání v Armádě ČR 
cca 600 lidí a z toho oba testy (fyzické i psychologické) úspěšně splnilo 200. Nyní je to cca 200 příchozích  
a z toho je asi pouhých 20 přijatých. Každopádně beseda u žáků zabodovala, a tak se určitě pokusíme ji v příštím 
roce zopakovat. 

Máme nejlepší tým instalatérů 
 
Vimperská Nerudovka opět prokázala své kvality, když v krajském kole XV. ročníku Vědomostní olympiády 
pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR získala první místo v soutěži týmů a druhé a třetí místo v soutěži 
jednotlivců. Žáci oboru Instalatér Milan Novotný - 2. místo a Jan Pokorný - 3. místo prokázali, že svému 
řemeslu opravdu rozumí nejen po praktické stránce, ale mají také výborné teoretické znalosti. 
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Exkurze Betonpres a.s. 
 

Dne 6. května 2019 jsme se vydali na místo kousek od JE Temelín do 
Kočína. Čekala nás zde exkurze do výrobní haly firmy Betonpres a.s., 
která se zabývá převážně výrobou betonových střešních krytin. Okolo 8:30 
se nás na místě ujal pan Tomáš Lom, který měl pro studenty oboru 
pokrývač a instalatér, mimo přednášky, připravené i dárkové předměty  
a občerstvení. 
Celá návštěva ve výrobním závodě byla rozdělena do dvou částí. V první 
části jsme se formou prezentace dozvěděli vše o betonové krytině, 
výrobním arzenálu firmy, technologickém postupu provádění a chybných 
realizacích, ze kterých se vždy každý řemeslník může poučit.  

Ve druhé části nám bylo umožněno si prohlédnout celou výrobní halu a viděli jsme zde vše od výroby základní 
betonové tašky, přes výrobu speciálních tvarovek, barvení akrylátem, zrání tašek, až po balící linku. 
Exkurze byla převážně pro pokrývače, které máme v tuto chvíli ve škole 3 a to v posledním ročníku a také pro 
instalatéry z prvních ročníků, kteří jeli za odměnu, díky studijním výsledkům. Děkujeme firmě Betonpres a.s. za 
spolupráci, panu Tomáši Lomovi za čas a jeho precizní přípravu. Příští rok se těším, že s novými studenty oboru 
pokrývač projdeme výrobní halou znovu, a když se vše povede, navštívíme i ostatní výrobce krytin v jiných 
městech.  
Na závěr bych chtěl popřát všem pokrývačům a také všem ostatním oborům v posledních ročnících hodně štěstí 
u závěrečných zkoušek, které proběhnou v červnu a všem žákům, kteří už nyní procházejí maturitní zkouškou. 

Exkurze instalatérů ve firmě KORADO Česká Třebová 
 

Dne 14. května 2019 se žáci oboru Instalatér zúčastnili exkurze ve 
výrobním závodě Korado v České Třebové. Cesta autobusem přes pár 
uzavírek a objížděk trvala o něco déle, ale do firmy jsme přijeli včas. Po 
příjezdu do České Třebové jsme se vydali do školicího střediska firmy 
Korado, kde nám bylo vše teoreticky představeno. Seznámili jsme se se 
sortimentem, jeho značením, druhy a typy otopných těles včetně jejich 
zapojení.  
Poté jsme se odebrali na oběd, který zajistila firma v jejich podnikové 
jídelně. Po obědě následovala exkurze přímo ve výrobním závodě, kde 
jsme si za odborného výkladu pana Ing. Preclíka prohlédli výrobní linku, 

výrobu otopných těles od lisování plechů, bodového svařování, přivařování teplosměnné plochy, zkoušení na 
tlak a konečnou povrchovou úpravu práškovým lakováním. Dále jsme viděli kompletaci otopných těles  
a skladování vyrobeného sortimentu. Celá výroba je již plně automatizovaná, takže vše se posouvá pomocí 
speciálních dopravníků a robotů. 
Pak už nás čekala jen pětihodinová cesta zpátky. Akce byla velmi poučná, přímo souvisela s výukou odborného 
výcviku a předmětu Vytápění. 
Akce byla podpořena z dotačního programu Jihočeského kraje: Podpora technického vzdělávání. 

Klání atletů v Nerudovce 
 
Dne 28. května 2019 uspořádala Střední škola a Základní škola Vimperk Přebor České republiky stavebních škol 
v atletice. Čtyřicítka závodníků se utkala v osmi atletických disciplínách (běh na 100 m, 400m a 1500 m, skok 
do výšky, skok do dálky, vrh koulí, hod granátem a štafeta). Počasí závodníkům příliš nepřálo, přesto podávali 
maximální sportovní výkony.  
 
 



 

21 | S t r á n k a  
 

 
Soutěže se zúčastnily týmy z Vimperka, Chomutova, Prahy, Teplic a Ústí nad Labem. Ústečtí sportovci 
předvedli nejlepší formu v mnoha disciplínách a celkově se umístili na 1. místě. Druhou příčku obsadilo 
družstvo z Chomutova a třetí byli závodníci z Prahy.  

 
„Přebor byl organizován naší školou pod záštitou Odborového svazu 
Stavba“, uvedl Josef Frnka, hlavní organizátor akce.  
Závod slavnostně zahájili starostka města Vimperk Ing. Jaroslava 
Martanová, předseda OS Stavba Ing. Pavel Zítko a ředitel SŚ a ZŠ 
Vimperk Ing. Petr Žuravský.  
 
Všichni účastníci závodu byli s jeho organizací velmi spokojeni a odváželi 
si mnoho pozitivních sportovních zážitků. 
 

Návštěva firmy ŠKODA AUTO 
 
Dne 29. května 2019 se v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání 
uskutečnila exkurze do závodu ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi, který se pyšní více než stoletou tradicí. 
Exkurze se zúčastnili žáci technických oborů Opravář zemědělských strojů, Opravářské práce a Instalatér. 
V rozsáhlém komplexu výrobního závodu měli možnost vidět auta v samotném začátku, tzn. ve formě 
plechového plátu, prohlédli si lisovnu a montážní linku.  Dozvěděli se také, že se v závodě vyrobí úctyhodných 
3500 aut denně. Poté žáky čekala prohlídka muzea, kde mohli sledovat příběh slavné automobilky od jejích 
počátků, kdy s výrobou začali pánové Václav Laurin a Václav Klement. Historii automobilky ŠKODA AUTO 
představují automobily, filmy a dokumenty uspořádané na více než 1 800 m² výstavní plochy v historických 
výrobních halách. Exkurzi žáci zakončili návštěvou depozitáře, kde jsou umístěny unikátní prototypy vozů 
značky ŠKODA. 
Z exkurze si všichni odnesli nejen spoustu zajímavých zážitků. 

Den řemesel v Nerudovce 
 

V pátek 31. května proběhl další Den řemesel, který již tradičně pořádá 
Střední škola a Základní škola Vimperk. Akce byla určena žákům 
základních a mateřských škol, ale i široké veřejnosti.  
Návštěvníci postupně prošli jedenáct stanovišť, která nabízela nejen 
mnoho informací, ale i praktických ukázek týkajících se technických 
oborů školy. Děti se podílely na výrobě hmyzích hotelů, které si po 
ukončení akce odnesly. Soutěžily v technických dovednostech a ti 
nejmenší také malovali obrázky s technickou a stavební tématikou. V části 
elektro účastníci akce zkoušeli pájení elektrických obvodů a práci  
s elektronickým mikroskopem, které zde zajistili zástupci společnosti 
Rohde & Schwarz. Fyzikální stanoviště pak předvedlo speciální stavební 

měřicí techniku, jako je termokamera, čidla vlhkosti apod.  
Kromě jemné elektroniky a stavebních řemesel byla součástí programu i ukázka stavební a zemědělské techniky. 
Strojní vybavení pro obory Opravář zemědělských strojů a Strojník silničních strojů je poměrně rozsáhlé a dětem 
se líbila nejen vyvážečka, nový traktor, ale také kolový nakladač a pásové rypadlo. 
Ve školním internetovém rádiu a televizním studiu Epigon byly připraveny ukázky práce moderátorů a děti tak 
mohly bavit své kamarády v přímém přenosu, neboť celá akce byla ozvučena právě vysíláním rádia Epigon. 
„Věřím, že si všichni náš Den řemesel příjemně užili a dopoledne, které zde strávili, bylo zábavné“, uvedl ředitel 
školy Ing. Petr Žuravský. 
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Stravovací a ubytovací služby 
 

Žáci tohoto oboru v letošním roce úspěšně zakončili tříleté studium na 
naší škole. Zaměření studia je zejména na stravovací služby, které zahrnují 
přípravu pokrmů a vykonávání různých kuchařských prací. Obor je 
zařazen do kategorie E, což znamená, že má nižší nároky v oblasti 
všeobecného i obecně odborného vzdělání a je určen především pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Absolventi se v oblasti stravovacích služeb naučí zejména připravovat 
různé teplé pokrmy a vybrané studené pokrmy, připravovat teplé nápoje  
a pokrmy z polotovarů, vypomáhat při přípravě pokrmů. Seznámí se se 
základy jednoduché obsluhy hostů. V rámci výuky ubytovacích služeb se 

pak žáci naučí vykonávat úklid v pokojích a prostorách ubytovacího zařízení, zajišťovat drobnou údržbu  
a provádět služby spojené s ubytováním hostů. 
„Naši žáci v průběhu školního roku při praktické části výuky pilně pracují a učí se vařit jednodušší i složitější 
pokrmy. Studium jim zároveň pomáhá rozvíjet vlastní míru soběstačnosti a samostatnosti“, řekla Alena Novotná, 
učitelka odborného výcviku. 

Zpráva o činnosti radiotechnického kroužku na ZŠ Národní Prachatice 
 
V říjnu školního roku 2018/2019 se na naší škole opět rozběhla činnost radiotechnického kroužku pod záštitou 
SŠ Vimperk. 
Činnosti v kroužku se účastní 10 chlapců z 6. – 9. ročníku. Podle jejich znalostí je uzpůsobena i náročnost 
pracovní náplně. Chlapci mají velmi diferencované znalosti odpovídající jejich věku.  
V září jsme se věnovali základům bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a základní teorii. Velmi se 
osvědčila kombinace teorie a na ní navazující praktické činnosti. Všichni žáci se postupně seznámili s Ohmovým 
zákonem, základními veličinami elektrického obvodu, sériovým i paralelním zapojením spotřebičů, pájením 
mikropájkou a měřením základních veličin elektrického obvodu pomocí digitálních měřících přístrojů.  
Celá činnost kroužku probíhá ve specializované učebně. Elektrické rozvody jsou zabezpečeny tak, že pracují 
pouze v rozsahu 12 – 24 voltů. Při tomto napětí je náhodný dotyk s živou částí obvodu naprosto bezpečný  
a nikomu nehrozí úraz elektrickým proudem. 
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat vedení SŠ Vimperk za materiálovou podporu. Do budoucna plánujeme 
také obnovení projektových dnů. Žáci naší školy na nich získali představu o náplni a uplatnění v různých 
učebních oborech a vyzkoušeli si různá odborná pracoviště. Velmi je to bavilo a tento zájem často přerostl v to, 
že po ukončení školní docházky odcházelo dost žáků studovat na SŠ Vimperk. 

Řemeslo má zlaté dno 
 

V pátek 14. června 2019 proběhla na Střední škole a Základní škole 
Vimperk na pracovišti v Prachaticích předprázdninová akce ve stylu 
ROCK DAY, kdy naši studenti zábavnou formou prezentovali žákům ze 
základních škol v okolí i široké veřejnosti jednotlivé obory a zároveň měli 
všichni příležitost užít si slunečného dne aktivním způsobem. Na 
programu bylo kromě slavnostního otevření minimum a také několik 
stanovišť, kde jste si mohli vyzkoušet svoji zručnost, získat mnoho 
zajímavých informací i shlédnout několik praktických ukázek. Nechyběla 
ani ukázka strojního vybavení, stavební a zemědělské techniky, svářecí 
simulátor a soutěže. Návštěvníci akce mohli soutěžit například  

v zatloukání hřebíků na čas, řezání pórobetonu, skládání dlažby a řadě dalších technických disciplín. 
 



 

23 | S t r á n k a  
 

 
K dispozici byl rovněž bar s nealko míchanými nápoji, který vybudovali žáci stavebních oborů naší školy. Hosté 
se mohli občerstvit v improvizované kavárně. Probíhaly ukázky carvingu (vyřezávání různých vzorů a motivů do 
ovoce a zeleniny), návštěvníci měli možnost nechat si namalovat obličej či tetování od našich šikovných žákyň. 
Závěrem dne byla módní přehlídka na motivy rockových hvězd, následné vyhlášení soutěže o nejlépe oblečenou 
rockovou třídu a předání pohárů třídám umístěným na prvním, druhém a třetím místě. Na závěr je třeba 
poděkovat zúčastněným hostům, zaměstnancům školy, našim žákům a všem ostatním za velice vydařené páteční 
dopoledne. 

Exkurze do Českých Budějovic 
 

Dne 18. června 2019 třída 1. N jela na exkurzi do Českých Budějovic.  
Z Prachatic se vyjíždělo v 8:35 ráno z autobusového nádraží. Poté, co jsme 
přijeli, tak jsme pěšky došli na místo, kde se nachází muzeum 
Koněspřežka. Koněspřežka vedla z Českých Budějovic do rakouského 
města Linz (Linec). Tato koněspřežní železnice byla po krátký čas nejdelší 
vlakovou železnicí a je první mezinárodní železnicí na světě. Návrh na 
vybudování tzv. „ Železné silnice“ předložil František Gernstner (1756  
– 1832), avšak o 14 let později byl realizací projektu svého otce pověřen 
František Antonín Gernstner. Stavební práce byly zahájeny v červenci 
1825 nedaleko Netřebic. Toto muzeum je velmi poučné.  
Poté jsme se vydali na nedalekou Černou věž. Tato věž se nachází na rohu 

náměstí Přemysla Otakara II. Byla dostavena roku 1577 a je vysoká 72,29 m. Na zdolání věže jsme museli vyjít 
225 schodů, jež vedou na ochoz ve výšce 46 m. Z této věže je krásný pohled na celé město a okolí Českých 
Budějovic.   
Na náměstí Přemysla Otakara II. se nachází Bludný kámen. Současná pověst říká, že kdo překročí kámen  
v určitou hodinu, zabloudí. V roce 2010 se skupince mladíků podařilo kámen vykopat, při činu je zadržela 
městská policie. Od té doby je kámen zabetonovaný do země.  
Na závěr bychom chtěli říct, že tato exkurze byla velmi odpočinková a zvolena jako skvělé odreagování od 
klasického školního stereotypu. Třída 1. N 

Závěrečné zkoušky – Kadeřník a Kuchař – číšník 
 

Poslední dny před začátkem letních prázdnin byly krušné zejména pro 
žáky třetích ročníků. Nejenže prošli písemnou a praktickou částí 
závěrečných zkoušek, ale navíc je tento týden ve dnech 18. a 20. června 
2019 na Střední škole a Základní škole Vimperk na pracovišti  
v Prachaticích čekala závěrečná etapa těchto zkoušek. Celkem jedenáct 
přítomných studentů oborů Kadeřník a Kuchař - číšník během těchto dvou 
dnů úspěšně prošlo poslední částí, a to zkouškou ústní. Vedení školy  
a ostatní přítomní měli následně tu milou příležitost, oficiálně předat 
zdárným absolventům jejich zaslouženě získané výuční listy a jako 

dodatky k osvědčení rovněž vysvědčení o závěrečné zkoušce a Europassy. Na závěr nezbývá nic jiného než 
popřát našim, již bývalým žákům, úspěšný vstup do další etapy života a mnoho štěstí! 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a výučních listů 
 
Absolventi 3. ročníků učebních oborů Pokrývač, Opravář zemědělských strojů, Instalatér, Elektromechanik pro 
zařízení a přístroje, Opravářské práce a Stravovací a ubytovací služby a studenti 4. ročníku maturitního oboru 
Mechanik elektrotechnik převzali slavnostně výuční listy a maturitní vysvědčení. Ceremoniál se odehrával v sále 
ZUŠ Vimperk za přítomnosti paní starostky Ing. Jaroslavy Martanové, ředitele školy Ing. Petra Žuravského,  
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třídních učitelů Ing. Martina Frnky, Ing. Jana Poláčka a Mgr. Martiny Slámové. Nechyběli ani zástupci 
partnerských firem, které spolupracují se školou při poskytování odborných praxí, kterými byla paní Libuše 
Netáhlová ze společnosti Rohde & Schwarz a Ing. Jaroslav Tomšovic z Energie AG. 

Učeň roku 2019 
 

V pondělí 21. června se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu 
Vimperk slavnostní předání ocenění Učeň roku. Díky spolupráci Jihočeské 
hospodářské komory, Města Vimperk, Střední školy a Základní školy 
Vimperk, Nerudova a společnosti Rohde & Schwarz závod Vimperk, 
s.r.o., byla tato cena udělena třem absolventům technických učebních 
oborů SŠ a ZŠ Vimperk. Všichni, níže uvedení žáci, prospěli  
s vyznamenáním a svými znalostmi a dovednostmi u závěrečných zkoušek 
prokázali, že si ocenění skutečně zaslouží.  Nejvyšší příčku obsadil Tomáš 
Liščák (učební obor Opravář zemědělských strojů), druhé místo získal 

Radek Bauer (učební obor Pokrývač) a třetí místo obsadil Jan Vacík (učební obor Elektromechanik pro zařízení 
a přístroje), za nějž cenu převzala jeho sestra. 
„Jsme rádi, že naše škola patří mezi 13 odborných škol v Jihočeském kraji, na nichž se ocenění uděluje“, uvedl 
Ing. Petr Žuravský, ředitel školy. V současné době je pozitivní podpora učňovského školství, která vede ke 
zvyšování jeho prestiže velice důležitá. 

Nerudovka společně s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. na výstavě  
„Dobrodružství s technikou“ 
 

Cílem unikátní technické interaktivní výstavy Dobrodružství s technikou 
2019 v Českých Budějovicích je podpořit tvořivost, zručnost i kreativitu 
dětí, a především zvýšit jejich zájem o technické a přírodovědné 
vzdělávání. Návštěvníci měli možnost seznámit se s různými technickými, 
elektrotechnickými zařízeními a ukázkami řemesel, viděli novinky  
v oblasti IT technologií a robotiky. Mohli si sami vyzkoušet velké 
množství exponátů (3D brýle, elektrická kola, …) a shlédnout různé 
fyzikální pokusy. 
V letošním roce se v rámci spolupráce s firmou Swietelsky výstavy 

zúčastnila i naše škola. Žáci druhého ročníku oboru Strojník silničních strojů pomáhali při ukázkách bagrování  
a při práci se smykovým nakladačem, na stánku pak mohli návštěvníci zkusit složit příčný řez komunikací, 
vymodelovat most a seznámit se s oborem strojník silničních strojů, který naše škola nabízí. 
Z výstavy si všichni odnesli nejen mnoho suvenýrů, ale také spoustu nových a obohacujících zážitků. 

Smlouva o vzájemné spolupráci 
 
Ve čtvrtek 27. června 2019 podepsal jednatel společnosti Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. pan Konrad 
Bartl a ředitel Střední školy a Základní školy Vimperk, Nerudova, Ing. Petr Žuravský smlouvu o vzájemné 
spolupráci. 
Stvrdili tak již rok fungující partnerství, kdy žáci oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje absolvovali 
odbornou praxi u společnosti Rohde & Schwarz. „Pro nadcházející školní rok společně připravujeme pro žáky  
3. ročníku speciální projekt zaměřený na využití volné energie“, uvedl Daniel Tomášek, učitel odborného 
výcviku SŠ a ZŠ Vimperk. 
Díky spolupráci s firmou Rohde & Schwarz bude i v dalším školním roce otevřen elektrotechnický kroužek 
Mladý koumák a proběhne řada společných prezentací a odborných workshopů.  
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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 

 

Zástupce ředitele 

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 6 žáků a 1 pracovnice 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 18 žáků využívalo 

možnosti stravování 10 žáků, a 5 pedagogických pracovníků. 

 

3. Přehled pracovníků školy 
Na Základní škole pracuje 13 pracovníků (Vi - 7 Vo - 6 ). 

Pracovníci ZŠ Vimperk Volary 

Učitelé 4 2 

Učitelé s plnou kvalifikací 3 1 

Učitelé bez kvalifikace 1 1 

Vychovatelé 1 0 

Vychovatelé s plnou kvalifikací 1 0 

Asistent pedagoga s kvalifikací 1 2 

Asistent pedagoga bez kvalifikace 1                      2 

Ekonomka 0 0 

Provozní zaměstnanci 1 0 
 



 

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

  6 
 

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. 

2 18 9 9 

 

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.  



 

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

  7 
 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
A) Prospěch žáků na škole 
 
Základní škola Vimperk 

Ročník Počet žáků Prospěli Neprospěli Prospěli 
s vyznamenáním 

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

1. stupeň celkem 7 3 0 4 
6. 4 2 0 2 
7. 1 1 0 0 
8. 4 0 1 3 
9. 1 1 0 0 

2. stupeň celkem 10 4 1 5 
 

Základní škola Volary 

Ročník Počet žáků Prospěli Neprospěli Prospěli 
s vyznamenáním 

1. 1 + 2 Zšs 1+2 0 0 
2. 1 1 0 0 
3. 2 1 0 1 
4. 1 0 1 0 
5. 3 1 0 2 

1. stupeň celkem 8 + 2 4 + 2 1 3 
6. 3 2 0 1 
7. 1  1 0 0 
8. 1 + 2 Zšs 1+1 1 0 
9. 2 2 0 0 

2. stupeň celkem 7 + 2 6 + 1 1 1 
 

Základní škola speciální Vimperk 

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 0 3 0 0 

2. stupeň 3 7 5 4 
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Základní škola Volary 

  
Pochvaly 

Napomenutí 
třídního učitele 

 
Třídní důtky 

 
Ředitelské důtky 

1. stupeň 0 1 0 0 

2. stupeň 0 0 0 0 

 
Základní škola speciální 

  
Pochvaly 

Napomenutí 
třídního učitele 

 
Třídní důtky 

 
Ředitelské důtky 

1. stupeň 0 2 1 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  0  

2. stupeň  1  

ZŠ speciální  8  
 

Volary 

ZŠ praktická Počet neomluvených 
hodin v 1. pololetí 

Počet neomluvených 
hodin ve 2. pololetí CELKEM 

1. stupeň  23  

2. stupeň  0  

 
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  

     „S úsměvem jde všechno líp“ platného od 1. 9. 2018 

 

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) 

 

 

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 2018/2019 ukončili školní docházku 2 žáci ve Vimperku a 2 žáci ve Volarech. Tito 
žáci si podali přihlášku na SŠ Nerudova 267, Vimperk. Povinnou školní docházku ukončila také 
žákyně 10.p.r. ZŠs, která zůstává v domácí péči 

 
Péče o integrované žáky 

Na odloučeném pracovišti ve Volarech jsou integrováni 4 žáci s SMR a TMR. Tito žáci byli vzděláváni 
podle ŠVP Zšs I. a  II. Díl.  
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Výuka cizích jazyků 

ZŠ Vimperk 

Ročník Jazyk Počet žáků 

3. Nj 3 

4. Nj 1 

6. Nj 4 

7. Nj, Aj 1 

8. Nj, Aj 3 

9. Nj, Aj 1 
 

ZŠ Volary 

Ročník Jazyk Počet žáků 

3. Nj 2 

4. Nj 1 

5. Nj 3 

6. Nj 3 

7. Nj, Aj 1 

8. Nj, Aj 1 

9. Nj, Aj 2 
 

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 2018/2019 

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

pořádané DDM. Žáci také v hojném počtu navštěvovali keramickou dílnu spolku „Slunečnice“ 
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5. Pracoviště Vimperk 

 
Na pracovišti ve Vimperku pracuje malý pedagogický kolektiv. Na škole působí 2 asistentky 

pedagoga. 

 

• 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. 

 

6. Pracoviště Volary 

 
Na pracovišti ve Volarech působí dvě učitelky na plný úvazek a jedna učitelka dojíždí ze školy 

z Vimperku na jeden den v týdnu. Na škole působí čtyři asistenti pedagoga. Asistenti jsou zde 

k integrovaným žákům se SMR a TMR. K integraci těchto žáků dochází z důvodu nedostupnosti Zšs. 

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.  

V tomto školním roce probíhala výuka na obou pracovištích ZŠ podle ŠVP zpracovaného dle 
RVP ZV. V Základní škole speciální podle ŠVP pro středně těžké a těžké mentální postižení. 
U některých žáků byl na doporučení SPC zpracován IVP. 

• 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. 
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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. 

 
 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 
Ve školním roce 2018/2019 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 historie“. Podpořeni jsme také byli 

v aktivitách handicapovaných sportovců s názvem „Handicapem zážitky nekončí, do cíle společně““ a 

další podporu jsme získali v grantovém programu podpora environmentálního vzdělávání výchovy, 

vzdělávání a osvěty s názvem „Všechno souvisí se vším“. 

 

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 2018/19 tato situace nenastala. 
 
• Město Vimperk – OSPOD 

 
V tomto školním roce probíhala spolupráce s OSPOD ohledně 7 žáků. 
 
• 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. 
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• SPC Strakonice 

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

 
 
• SPC Arpida České Budějovice  
 
• SPC Štítného České Budějovice 

  
Šetření žáků probíhá vždy podle platnosti vydaného PO. 
 
 
• 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.  
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 2018/2019 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“ 
• Tematické výtvarné soutěže vyhlášené různými organizátory 

 
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 zúčastnilo 7 žáků vimperské části školy a 6 žáků z Volar 

• Velkého úspěchu opět 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. 
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• 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. 

 

Jednorázové akce školy 

 
Výstavy 

• výstava hospodářských zvířat - zámek Vimperk   
• tematické výstavy prací žáků v IC Vimperk 
• vánoční výstava v informačním středisku Vimperk 
• umění sochařů – výstava 
• Návštěva muzea Volary 

 
 

Divadelní představení 

• žáci navštívili film. festival „Natur Vision"  –  MěKS Vimperk  
• Malé divadlo v Č.B. „Čechomoři“ 
• Malé divadlo v Č.B „Lajka vzhůruletí“ 
• Malé divadlo v Č.B „Lajka vzhůru letí“ 
• Malé divadlo v Č.B „Dalskabáty“ 
• Malé divadlo v Č.B „Ježíšek Superstar“ 
• Vánoční koncert dechového souboru ZUŠ Vimperk 
• Malé divadlo ČB – Návod k přežití zoombie apokalypsy 
• Koncert ZUŠ open v MěKs Vimperk 
• Divadelní představení Staré pověsti české 
 
  
Výukové programy 

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

• Den Země 
• programy v rámci projektů 
• Finanční gramotnost 
• Den Země policie ČR psovodi 

 
 
Sportovní soutěže a ostatní mimoškolní akce 

• Školní kolo SHM  
• cvičení v přírodě 
• účast na velikonočním turnaji v košíkové 
•   
• tematické vycházky 
• hry na sněhu 
• Světový den první pomoci ve Vimperku 
• Natur Vision 
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• Mikulášská besídka 
• Vánoční besídka 
• Dětský karneval 
• beseda s Mě Policií 

• turnaj ve hře „Pexeso“ 
• turnaj ve hře  Člověče, nezlob se  
•  soutěž Kufr 
• Projekt ZŠ Volary fotosyntéza 
• Projekt ZŠ Volary – barviva 
• Projekt ZŠ – pevnost 
• Projekt ZŠ Volary – povrchové napětí kapalin 
• Den dětí Olšina 
• Projekt ZŠ Volary – chemikova zahrádka 

 
Dopravní výchova 

• školní a okresní kolo dopravní soutěže 
 
Primární prevence 

• alkohol a drogy 
• preventivní program „Spolu to dokážeme“ o.s. Do světa 
• beseda s policií 
• projektový den s organizací Do světa – Agresivita a šikana  
• Projektový den ,,Běh na krátkou trať“-drogy 
• Beseda o zdravé výživě MAS Šumavsko 

 
 
Profesní příprava 

• beseda o zaměstnání 
• Burza škol 
• Den 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 
• Exkurze do podniku VAVI – továrna na výrobu košil  

 
 
Žáci školy se zúčastnili těchto dalších akcí: 
 
Projektové dny 

• Karnevalový rej   
• MDD  
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• 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 na SŠ a ZŠ Vimperk – Výroba hmyzích domečků 
• Projektový den – Zámek Hluboká 
• Projekt MAS Šumavsko – Sladovna Písek 
• Vánoční zvyky a cukroví 
• Projekt „Hledá se Vimperk“ 

 
Pokud je na škole pořádána jakákoli akce, jsou zasílány příspěvky do Vimperských novin. 
 

9. Hodnocení školy - provedené kontroly na škole 
 
Ve školním roce 2018/2019 proběhly na škole pravidelné revize a pravidelné kontroly ohledně 
zajištění bezpečnosti žáků a pracovníků.  
 

10. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2018/2019 se pedagogičtí pracovníci vzdělávali formou samostudia v oblastech 
speciální pedagogiky, psychologie, poruch chování a různých druhů a stupňů postižení, zúčastnili se  
9 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 28. 8. 2019 
 
 
 
 
 
 

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

Ve Vimperku, dne 28. 9. 2019                                        ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk 
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Příloha 
 

Hodnocení výchovného poradce Volary 

Tento školní rok splní tři žáci devět let povinné školní docházky. Jedna žákyně vychází z 
osmého postupného ročníku (jednou opakovala ročník). Vzhledem k tomu, že je žákyně v 
jiném stavu, nemá zájem o dokončení devátého ročníku. Ostatní dva žáci budou pokračovat 
ve studiu na SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267. I u ostatních mladších žáků jsme se snažili 
probudit zájem o vyučení (Např. návštěva SŠ a ZŠ Vimperk zaměřena na ukázku řemesel a 
seznámení s učebními obory)  

Letošní školní rok byl zaměřen na spolupráci s rodiči a rozvíjení osobnosti žáků s mentálním 
a smyslovým postižením. Zaměřili jsme se na vztahy mezi spolužáky a podporovaly vhodnou 
adaptaci nových žáků. Žáci se adaptovali dobře. Vzhledem k většímu nárůstu žáků bylo 
učiněno opatření a třída byla rozdělena na dvě.  

Důraz byl opět kladen na dodržování hygienických návyků. U žáků se se dbalo na posilování 
základů slušného chování. Snažili jsme se upozorňovat různé patologické jevy, které mohou 
výrazně omezit žákův osobností rozvoj či jeho začlenění v sociálním životě.  

Někteří nově příchozí žáci si „přinesli“ velmi vysokou absenci (omluvenou i neomluvenou). 
Bylo tedy jednáno s OSPODem Prachatice.  

Škola navázala užší spolupráci s pí. Muzikovou – příslušnicí policie ČR, která se zabývá 
kriminalitou mládeže.  

Žáci se motivovali ke zdravému životnímu stylu. Vzhledem k různorodému složení tříd se 
dbalo na prevenci možné šikany. Žáci byli motivováni ke vhodnému a slušnému vystupování 
a komunikování mimo školu.  

                                                                                                             Mgr. Soňa Tuháčková  

 

Hodnocení plánu práce protidrogového koordinátora Volary 

Ve školním roce 2018/2019 byl plán práce protidrogového koordinátora zaměřen převážně na 
prevenci sociálních patologických jevů. Vzhledem k tomu, že do školy přestoupilo několik 
nových žáků, kteří měli neomluvenou absenci z jiných škol, jsme e zaměřili na úzkou 
spolupráci s pediatričkou.  

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 diskusí jsme toto zahrnuli do vyučovacích předmětů nejen 
jednoduchou formou v prvouce, ale i náročnějším a složitějším přístupem v předmětu 
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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 s ostatními 
spolupracovníky. Podařilo se jim společnými silami podchytit záškoláctví a zamezit dalšímu 
opakování. Nechyběla ani spolupráce s Policií ČR.  

 

Hodnocení výchovného poradenství Vimperk  

V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem práce výchovného poradce a 
podle požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. Zhodnocením na konci školního roku jednak 
rekapituluji dosažené výsledky a kontroluji naplňování tohoto plánu, ale také připravuji 
podklady a inovace směřující do nadcházejícího školního roku.  

OBLAST PROFESNÍ ORIENTACE  

V této oblasti byl plán splněn. Byly řešeny aktuální problémy žáků a předávány potřebné 
informace k volbě SŠ. Nabídky SŠ taktéž sděleny rodičům vycházejících žáků včetně 
poskytnutí katalogu škol. Konzultace s rodiči probíhala v rámci třídních schůzek a také 
individuálních pohovorů. U vycházejících žáků proběhlo také šetření SPC.  

OBLAST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ  

Inkluzivní vzdělávání – od 1. 9. 2016 vešla v platnost novela školského zákona, jež upravuje 
pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), 
vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných. Byl zpracován 
nový ŠVP podle RVP ZV, podle kterého se vyučuje od 1. 9. 2018.  

Během roku se průběžně pracovalo s výkazem R 44-99 a školní matrikou. Probíhala 
spolupráce s SPC Strakonice a kontrola PO.  

Zpracování a kontrola IVP včetně samotného hodnocení probíhala dle plánu, TU konzultovali 
řádně s SPC. Kontrolu platnosti posudků z SPC prováděl výchovný poradce průběžně během 
školního roku. V případě skončení platnosti byl žák vyslán k rediagnostice. Vyplnění školního 
dotazníku do SPC zajišťují na popud výchovného poradce samotní TU. Vyplněný dotazník 
před odesláním vždy kontroluje výchovný poradce. Na konci školního roku bylo opětovně 
provedeno hodnocení a kontrola žáků s IVP třídními učiteli a odesláno do SPC, které má žáka 
v péči.  

Spolupráce s dalšími institucemi  

Naše škola i v tomto roce úzce spolupracovala s SPC Strakonice. Dále úzce spolupracujeme s 
Policií ČR při zajišťování akcí s preventivním zaměřením na sociálně patologické jevy na naší 
škole anebo v případě šetření přestupků mladistvých na území města Vimperk. V uplynulém 
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školním roce jsme opět spolupracovali s OSPOD Vimperk a řešili otázky zanedbávání 
povinné školní docházky. Jeden žák byl přechodně umístěn do DDÚ Homole. Úzká 
spolupráce je také s pediatry ve Vimperku a Prachaticích.  

Evidence neomluvených hodin  

Tuto evidenci vedou jednotlivý TU a vykazují ji na konci každého měsíce v přehledové 
tabulce. Při zjištění neomluvené absence postupují v souladu s vnitřním řádem školy. Během 
roku se neobjevilo žádné pochybení na straně vyučujících a nebyla podána žádná stížnost z 
řad rodičů.  

Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči  

Poradenská činnost v této oblasti byla směrována do tří oblastí:  
1. řešení problémů školní docházky dětí  
2. řešení problémů prospěchu  
3. řešení vztahových problémů  
 
Jednání probíhají vždy nejprve na úrovni TU či další vyučující + žák. Pokud problém 
přetrvává, je přizván rodič a z jednání je pořizován záznam z jednání s rodičem, který si TU 
archivují pro případná další jednání. Jednu kopii tohoto záznamu obdrží i rodič. V případě, že 
i poté výchovné či studijní problémy přetrvávají, je svolána výchovná komise složená z 
výchovného poradce nebo metodika prevence, zástupce vedení školy, třídního učitele a v 
případě potřeby i dalších vyučujících. Výchovná komise je řízená výchovným poradcem či 
vedením školy. Z jednání se opět pořizuje záznam a v jedné kopii je předán i rodiči. V 
případě, že ani opakovaná výchovná komise neměla patřičný vliv na pozitivní změnu v 
problémovém chování žáka, škola začíná spolupracovat s OSPOD Vimperk a dalšími 
institucemi, které mohou zjednat nápravu.  

Závěr  

Kladem mé letošní práce výchovného poradce je splnění položek Plánu práce výchovného 
poradce, spolupráce s vedením školy a ostatními kolegyněmi v učitelském sboru. Právě za 
tuto vynikající pracovní atmosféru je vhodné na závěr všem kolegyním poděkovat.  

                                                                                                                Mgr. Helena Švehlová  

 

Hodnocení primární prevence Vimperk 

V letošním školním roce byl preventivní program zaměřen na předcházení sociálně 
patologických jevů: záškoláctví, šikanu, rasismus, vandalismus, kriminalitu a delikvenci, 
drogy, alkohol, kouření, domácí násilí a vulgární vyjadřování.  

Hlavním cílem školy bylo vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole, kde se 
na jeho realizaci a tvorbě podílel celý pedagogický sbor. Škola usilovala o výchovu žáků ke 
zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji 
osobnosti. Žáci mohli konzultovat své problémy s třídním učitelem, výchovným poradcem a 
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metodikem prevence. Také rodiče byli informováni o preventivní strategii školy na 
internetových stránkách školy a třídními učiteli na pravidelných třídních schůzkách.  

S žáky vedeme rozhovory v hodinách a při různých příležitostech- o přestávkách, výletech, 
vycházkách.  

V září jsme se zúčastnili akce ,,Světový den první pomoci.“Zde jsme se seznámili se všemi 
složkami IZS – hasiči, záchranáři i Policií ČR. V říjnu proběhl na naší škole projektový den s 
organizací Do světa na téma,,Agresivita a šikana.“Rovněž v říjnu nás navštívila policistka 
Martina Joklová, ta s žáky besedovala na různá témata. V dubnu jsme se s žáky naší školy 
zúčastnili dalšího projektového dne na téma,,Běh na krátkou trať – drogy“Toto téma jsme 
často probírali i ve vyučovacích hodinách, zejména při hodinách občanské výchovy.  

V červnu nás navštívili policisté Městské policie Vimperk. Naším cílem bylo připravovat 
žáky pro život, korigovat jejich chování a orientovat se ve společnosti.  

Žáci se svými kulturními vystoupeními pravidelně navštěvovali Léčebnu dlouhodobě 
nemocných ve Vimperku, navštěvovali spolek Slunečnice, účastnili se akcí pořádaných DDM 
Vimperk a ZUŠ Vimperk. Zúčastnili se rovněž všech akcí a výletů pořádaných školou. 
Žákům byly nabídnuty volnočasové aktivity v DDM, ZUŠ Vimperk a ve spolku Slunečnice.  

Spolupracovali jsme s Městskou policií Vimperk, Policií ČR, dětskými lékaři, OSPOD, PPP 
Prachatice, SPC Strakonice, Do světa a Mas Šumavsko.  

                                                                                            Yveta Škvrnová, metodik prevence  

Školní družina 

V září bylo zapsáno do školní družiny 12 žáků. Upřednostněn byl dojíždějící žák a žáci 
základní školy speciální. Ostatní žáci jsou zapisováni do docházkového sešitu.  

Do ŠD byl zapsán nový účastník 1. p. r. Dne 26. 10. 2018 byla odhlášena jedna účastnice z 
důvodu stěhování do Českých Budějovic. Na její místo byl přijat další účastník. Dne 13. 5. 
2019 byla odhlášena žákyně, která byla v předběžné pěstounské péči, umístění do DD v Horní 
Plané. 

Klidný chod školní družiny narušoval žák 1. p. r. záchvaty pláče a vzteku. Ke konci školního 
roku byla frekvence těchto stavů menší. Zlepšilo se i stravování ve školní jídelně.  

V letošním školním roce jsme se podíleli na výrobě přáníček k Vánocům, Velikonocům ke 
Dni matek, které dělají radost klientům LDN nemocnice Vimperk, zastupitelům města a 
rodičům. Dále jsme se podíleli na výzdobě školy a údržbě skalky před školou.  

                                                                                                                             Olga Juřicová 
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