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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel 

a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 

Identifikátor zařízení: 691 003 807 

IČO: 72549581 

DIČ: CZ72549581 

Telefon (ředitel školy): 734 252 662 

E-mail (ředitel školy): pilecek@ssst.cz 

Internetové stránky školy: www.ssst.cz 

Zřizovatel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 

Právní forma: příspěvková organizace 

Ředitel školy: Ing. Miloslav Pileček 

Statutární zástupce ředitele školy: Ing. Milan Vokroj 

Odloučená pracoviště: Kochana z Prachové 163 

    Plánkova 1132 

    Tovární 198 

    Zvolenská 37 

    Želivského 291 

Předmět činnosti: Organizace vykonává činnost Střední odborné školy, Střední průmyslové 

školy, Vyšší odborné školy, Domova mládeže, Školní jídelny a Školní jídelny - výdejny. 

 

Složení školské rady: 

Za pedagogické pracovníky školy: 

   Ing. Vladimír Kocourek 

   Ladislav Roučka 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:  

   Dagmar Vlková 

   Ing. Aleš Váňa 

Za zřizovatele školy jsou výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenováni: 

   MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA 

   Ing. Karel Vlasák 

 



2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve školním roce 2021/2022 byly ve škole vyučovány následující obory: 

 

Čtyřleté studijní obory: 

23-45-L/01  Mechanik seřizovač (ŠVP Mechanik seřizovač) 

34-42-M/01 Obalová technika (ŠVP Grafika a design) 

23-41-M/01  Strojírenství (ŠVP Počítačová grafika a CNC technika) 

23-41-M/01  Strojírenství (ŠVP Řízení kvality) 

 

Tříleté učební obory: 

66-52-H/01  Aranžér (ŠVP Aranžér) 

26-51-H/01  Elektrikář (ŠVP Elektrikář pro elektronická a elektrotechnická zařízení) 

69-51-H/01  Kadeřník (ŠVP Kadeřník) 

65-51-H/01  Kuchař - Číšník (ŠVP Kuchař - číšník) 

31-57-H/01 Výrobce textilií (ŠVP Výrobce textilií) 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) 

23-52-H/01  Nástrojař (ŠVP Nástrojař) 

23-56-H/01  Obráběč kovů (ŠVP Obráběč kovů) 

23-51-H/01  Strojní mechanik (ŠVP Zámečník) 

36-67-H/01 Zedník 

 

 

Nástavbové studium: 

64-41-L/51  Podnikání - denní forma studia (ŠVP Podnikání) 

 

Vyšší odborná škola: 

23-41-N/07  Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách - dálková forma studia   

  (ŠVP Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách) 

 

 

 

 



V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 

COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a zejména v 

České republice byly školy a školská zařízení na začátku školního roku považovány za 

pravděpodobná místa šíření nákazy, onemocnění se vyskytovalo jak mezi studenty, tak i 

pedagogickým sborem, a musela být nařízena izolace či karanténa žákům či učitelskému 

sboru řadě škol či školských zařízení a muselo být přistoupeno k přechodu na distanční 

výuku, tak aby byl přerušen nekontrolovaný přenos infekce. 

 

3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 

ŠKOLY 

Stav zaměstnanců k 30. 6. 2021
osoby 

přepočtené

osoby 

fyzické

Učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 50,04 57

Vychovatelé 9 9

Ředitelé a zástupci 5 5

Učitelé odborného výcviku 23,67 26

Pracovníci v oblasti IT 1 1

Zaměstnanci ve školním stravovacím zařízení 21,50 23

Provozní zaměstnanci 27,25 29

CELKEM 137,46 150  

 

 

 

4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

Přijímacímu řízení jako každoročně předcházela propagace školy.  

Přijímacímu řízení jako každoročně předcházela propagace školy na veřejnosti. Prezentovali 

jsme se při dnech otevřených dveří, na burzách škol ve Vimperku, Jindřichově Hradci, 

Táboře, Klatovech, Blatné, Třeboni, Č. Krumlově, Příbrami, Písku, Strakonicích   

a Prachaticích. Dále v Českých Budějovicích na výstavě Vzdělání a řemeslo. Vybraní 

zástupci školy prezentovali školu osobně při třídních schůzkách na základních školách  

v regionu i mimo něj.  



 

Pro školní rok 2021/2022 byla pro SPŠ a SOŠ vyhlášena tři kola přijímacího řízení. Pro VOŠ 

bylo vyhlášeno jedno kolo přijímacího řízení. 

Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímacích zkoušek, pokud je počet přijatých přihlášek 

nižší nebo roven než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do daného oboru 

vzdělání a formy vzdělávání. Přijímací zkoušky nekonali uchazeči o obor Mechanik 

seřizovač, Strojírenství (ŠVP Počítačová grafika a CNC technika), Strojírenství (ŠVP Řízení 

kvality) a Podnikání. Přijímací zkoušky konali pouze uchazeči o obor Obalová technika. 

Nejvíce přihlášek na SPŠ a SOŠ bylo podáno v prvním kole přijímacího řízení (436). Mezi 

obory, o které byl během prvního kola projeven největší zájem, patřil maturitní 

obor Strojírenství a dále učební obory Mechanik opravář motorových vozidel, Kadeřník, 

Aranžér, Kuchař – číšník. Naopak nejmenší zájem byl o učební obor Nástrojař. Pro nezájem 

uchazečů nebyl otevřen maturitní obor Podnikání - dálková forma. 

Celkem bylo na SPŠ a SOŠ přijato 419 uchazečů, z toho 191 uchazečů odevzdalo zápisový 

lístek v 1. kole. Mezi přijatými uchazeči jsou i žáci denního nástavbového studia Podnikání, 

kteří neodevzdávají zápisový lístek. Na VOŠ bylo přijato celkem 24 uchazečů. 

 

4.1 Shrnutí jednotlivých kol přijímacího řízení 

 

V prvním kole přijímacího řízení bylo na SPŠ a SOŠ podáno 436 přihlášek, z nichž 36 bylo   

na nástavbové studium, 419 uchazečů bylo přijato a 219 uchazečů odevzdalo zápisový lístek.  

Na VOŠ bylo v prvním kole podáno 24 přihlášek, 24 uchazečů bylo přijato. 

Ve druhém kole přijímacího řízení podalo přihlášku 35 uchazečů. 35 uchazečů bylo přijato, 

24 z nich odevzdalo zápisový lístek.  

Ve třetím kole přijímacího řízení přijala škola 4 přihlášky. Přijati byli 4 uchazeči. Zápisový 

lístek odevzdali 4 uchazeči. 

Podrobnější výsledky přijímacího řízení v jednotlivých kolech jsou patrné z následujících 

tabulek, které shrnují počty podaných přihlášek, přijatých uchazečů a odevzdaných 

zápisových lístků podle oborů v průběhu tří kol přijímacího řízení na VOŠ, SPŠ a SOŠ 

řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934. 

 

 

 



 

Tabulka 1: Přehled jednotlivých kol přijímacího řízení SPŠ a SOŠ 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
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66-52-H/01 Aranžér 39 35 12 4 4 2 1 1 1 

69-51-H/01 Kadeřník 69 42 28 0 0 0 0 0 0 

65-51-H/01 Kuchař - číšník  31 30 18 8 8 8 1 1 1 

31-57-H/01 Výrobce textilií 8 8 3 2 2 2 0 0 0 

26-51-H/01 Elektrikář 33 31 14 1 1 0 0 0 0 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 52 35 15 6 6 2 2 2 2 

23-51-H/01 Strojní mechanik 10 10 5 1 1 0 0 0 0 

23-52-H/01 Nástrojař 5 5 1 0 0 0 0 0 0 

23-56-H/01 Obráběč kovů 11 11 4 1 1 1 0 0 0 

36-67-H/01 Zedník 13 13 11 0 0 0 0 0 0 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 28 28 18 1 1 1 0 0 0 

23-41-M/01 Strojírenství 68 68 39 6 6 4 0 0 0 

34-42-M/01 Obalová technika 33 32 23 5 5 4 0 0 0 

64-41-L/51 Podnikání - denní forma studia 36 32 0 0 0 0 0 0 0 

64-41-L/51 Podnikání - dálková forma studia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 436 380 191 35 35 24 4 4 4 

 

 



Graf 1: Zájem o jednotlivé studijní a učební obory podle počtu podaných přihlášek 

 

 

 

Tabulka 2: Přehled jednotlivých kol přijímacího řízení VOŠ 

 

Kód oboru Název oboru 

1. kolo 

Přihlášeno Přijato 

23-41-N/07 
Řízení kvality ve strojírenské výrobě a 

službách - dálková forma studia 
24 24 
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5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Dne 1. 9. 2021 zahájilo studium na SPŠ a SOŠ 768 žáků denního studia. Do prvního ročníku 

nastoupilo 242 žáků. Žáci všech ročníků byli rozděleni do 35 tříd. Ke studiu na VOŠ 

nastoupilo 39 studentů, z toho 22 do prvního ročníku. Rozděleni byli do 3 tříd. Během 

školního roku zanechalo vzdělávání 55 žáků a 1 žákyně vzdělávání přerušila. 32 žáků 

přestoupilo na SPŠ a SOŠ z jiné školy. Podmínečné vyloučení bylo uděleno 12 žákům. 

Z celkového počtu 530 žáků nižších ročníků na konci klasifikačního období 2. pololetí 

2021/2022 prospělo 480 žáků, z toho 40 žáků s vyznamenáním. Neprospělo 50 žáků. 

V končících ročnících bylo celkem 201 žáků. K závěrečným a maturitním zkouškám v jarním 

termínu 2022 bylo připuštěno 179 žáků. 

Za druhé pololetí byl 23 žákům SPŠ a SOŠ udělen snížený stupeň z chování. Chování 17 žáků 

bylo klasifikováno jako uspokojivé a chování 6 žáků bylo neuspokojivé. 

V průběhu školního roku bylo uděleno 33 důtek ředitele školy, 39 důtek třídního učitele. 

Naproti tomu 106 žákům byla udělena pochvala ředitele školy a 54 žáků obdrželo pochvalu 

třídního učitele. Pochvaly byly uděleny jak za vzorný prospěch, tak za účast a reprezentaci 

školy na soutěžích. 

 

Oborové složení tříd: 

1 ArEVT – Aranžér, Elektrikář, Výrobce textilií 

1 A - Mechanik opravář motorových vozidel 

1 KČ - Kuchař – číšník 

1 KD - Kadeřník 

1 MS - Mechanik seřizovač 

1 OZmNZ - Obráběč kovů, Strojní mechanik, Nástrojař, Zedník 

1 PO - Podnikání 

1 OT - Obalová technika 

1 SA, 1 SC – Strojírenství 

2 ARVT – Aranžér, Výrobce textilií 

2 AZ - Mechanik opravář motorových vozidel, Zedník 

2 E - Elektrikář 

2 KČ - Kuchař – číšník 

2 KD - Kadeřník 

2 MS - Mechanik seřizovač 

2 PO - Podnikání 

2OZmN – Obráběč kovů, Strojní mechanik, Nástrojař 

2 OT - Obalová technika 

2 SA, 2 SC – Strojírenství 

3 ArA - Aranžér, Mechanik opravář motorových vozidel 

3 E - Elektrikář 

3 KČVT - Kuchař – číšník, Výrobce textilií 

3KD - Kadeřník 

3 MS - Mechanik seřizovač 



3 OT - Obalová technika 

3OZmNZ – Obráběč kovů, Strojní mechanik Nástrojař, Zedník 

3 SA, 3 SC - Strojírenství 

4 MS - Mechanik seřizovač 

4 OT - Obalová technika 

4 SA, 4 SB, 4 SC – Strojírenství 

 

Tabulka 3: Přehled prospěchu a kázeňských opatření žáků SPŠ a SOŠ na konci školního roku 

2021/2022 po dodatečných a opravných zkouškách (mimo končící ročníky) 
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1 A 18 15 1 3  1      

1 ArEVT 23 20 4 3  4  1 4 4  

1 KČ 25 22  3 4   2   3 

1 KD 30 29 1 1 3 3   1   

1 MS 19 17  2     1 1  

1 OZmNZ 23 20  3 3 2  1  3  

1 PO 20 17 1 3  2      

2 ArVT 20 18 5 2  7  1 1  1 

2 AZ 26 21  5  1  1 2 1 2 

2 E 23 23      2 4   

2 KČ 27 25 6 2  13  1 2 1  

2 KD 24 23 3 1 6 4  3 1 1  

2 MS 19 19 1   3  2 1   

2 OZmN 22 21 1 1 3 1  3 2 1  

3 MS 21 17  4 2 1  3 3 2  

1 OT 24 21 4 3 5 6   2   

1 SA 21 21   9       

1 SC 29 28 1 1  3      

2 OT 15 12 3 3  7   2 1  

2 SA 17 16 1 1 4 1      

2 SC 22 19 3 3 5 5      

3 OT 21 18 2 3 4 5      

3 SA 20 18 1 2 5 3      

3 SC 21 20 2 1 1 4      

Celkem 530 480 40 50 54 76  20 26 15 6 

 

 

 

 



Tabulka 4: Přehled prospěchu a kázeňských opatření žáků končících ročníků na konci 

školního roku 2021/2022 po dodatečných a opravných zkouškách 
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2 Po 27 18 0 9           

3 ArA 19 18 3 1  7  1 2 1   

3 E 17 14 0 3    5 1    

3 KČVT 15 13 2 2  2  2  1   

3 KD 19 19 1 0  5  2 1    

3 OZmNZ 20 16 1 4  2  7 3    

4 MS 16 16 0 0          

4 OT 14 12 4 2  7  1     

4 SA 16 16 1 0  3       

4 SB 17 17 0 0        

4 SC 21 20 1 1  4  1     

Celkem 201 179 13 22  30  19 7 2  

 

Graf 2: Přehled prospěchu všech žáků na konci školního roku 2021/2022 
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5.1 Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií v řádném 

termínu 

V šesti maturitních třídách bylo na konci školního roku 111 žáků. Maturitní zkoušky v jarním 

termínu konalo 97 žáků, 8 z nich konalo opravnou maturitní zkoušku. V podzimním termínu 

pak 43 žáků. 

 

U těchto zkoušek v jarním termínu prospělo 49 žáků, z nich 6 žáků prospělo s vyznamenáním  

a v podzimním termínu prospělo 20 žáků. 

Tabulka 5:Výsledky maturitních zkoušek tříd 2 PO, 4 MS, 4 OT, 4 SA, 4 SB a 4 SC-jaro 2022 

Třída 

Počet žáků 

připuštěných ke 

zkoušce 

Prospělo 
Z toho 

s vyznamenáním 
Neprospělo 

2 PO 17 5 0 11 

4 MS 15 9 0 6 

4 OT 12 7 0 5 

4 SA 16 6 1 10 

4 SB 17 9 0 8 

4 SC 20 13 5 7 

Celkem 97 49 6 47 

 

Ve třetích ročnících učebních oborů bylo na konci školního roku 90 žáků, z nich 70 žáků 

řádně ukončilo ročník. Oprávněno konat závěrečné zkoušky bylo 70 žáků. Ze 70 žáků 

oprávněných konat zkoušky jich 68 prospělo. 16 žáků vykonalo závěrečnou zkoušku 

s vyznamenáním. 

 

Tabulka 6: Výsledky závěrečných zkoušek v řádném termínu - jaro 2022 

Třída 

Počet žáků 

konajících 

zkoušku 

Prospělo 
Z toho 

s vyznamenáním 
Neprospělo 

3 ArA 14 13 3 1 

3 E 13 12 2 1 

3 KČVT 12 12 4 0 

3 KD 17 17 3 0 

3 OZmNZ 14 14 4 0 

Celkem 70 68 16 2 

 

 

Vyšší odbornou školu v posledním ročníku studia navštěvovali ve školním roce 2021/2022 

3 studenti. Absolutorium získali v tomto roce 3 studenti. 



6 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

PRACOVNÍKŮ 

Vedení školy, učitelé i nepedagogičtí pracovníci absolvovali ve školním roce 2021/2022 

v rámci dalšího vzdělávání různě zaměřená školení a semináře. Výčet jednotlivých akcí 

je přehledně rozčleněn dle jednotlivých oblastí v následující podkapitole. 

 

 

6.1 Přehled školení a vzdělávacích seminářů absolvovaných pracovníky 

v průběhu školního roku 2021/2022 

 

VEDENÍ ŠKOLY  

• konference ,,Probuďme v žácích talent“ 

 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

• školení Erasmus  

• školení el. – EON 

• školení DOFE 

• konference ,,Probuďme v žácích talent“ 

• školení Primavera 

• Plzeň školení Konfliktní situace ve škole 

• Praha kulturou proti antisemitismu  

• robotické dny SPŠ Prosek Praha  

• Dobrodružství s technikou České Budějovice 

• Ukončení studia pro výchovné poradce 

• Ukončení studia prevence patologických jevů 

 

Seminář „Jak řešit konfliktní situace ve třídě“ 

Datum uskutečnění: 4. 5. 2022 

Účastníci: Ing. Gerčáková (školní metodik prevence) 

Lektor: PhDr. David Čáp, Ph.D.,  



• etoped, psycholog, psychoterapeut, lektor se zaměřením na řešení šikany, komunikaci 

školy s rodiči a kurzy zvládání vzteku, vyučující na katedře psychologie FF UK a 

autor (např. publikace Metody a postupy poznávání žáka, WoltersKluwer ČR) 

Jihočeský kraj – oddělení sociálních služeb a Pedagogicko-psychologická poradna České 

Budějovice (pracoviště Strakonice) uspořádali v rámci DVPP akreditovaný (MŠMT) odborný 

seminář „Jak řešit konfliktní situace ve třídě“.  

 

Anotace semináře: Jak profesionálně zvládnout vyhrocené situace ve třídě? Jak jim 

předcházet? A jaký vliv na klima ve třídě má osobnost a autorita učitele? S vynikajícím 

psychologem Davidem Čápem získáte konkrétní tipy, rady, doporučení, jaké strategie 

používat. A jak přitom šetřit vlastní síly a energii. 

 

Seminář byl zaměřen na konkrétní konfliktní situace, které ve třídách často nastávají, lektor 

společně s účastníky zkoumal příčiny problémového chování žáků (např. nevhodné 

naplňování přirozených potřeb) a nabízel možná řešení a preventivní opatření. Pedagogům 

doporučoval několik hlavních zásad:  

 

1. ujasnit si primární cíl, s kterým jdu do hodiny 

2. zjistit, jaký zisk má/vnímá žák ze svého problematického chování a nabídnout mu jinou 

cestu naplnění… 

3. uplatňovat kolegialitu vůči svým kolegům 

4. komunikovat se svými kolegy problémy ve třídě, dohodnout stejná pravidla 

 

     

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI  

 

• seminář Canva pro střední školy 

• seminář Budování značky školy 

• Hospodaření s FKSP 

• Akademie internetového marketingu 

 

 

 

 

 



7 REALIZOVANÉ PROJEKTY 

 

Škola je zapojená do projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II s názvem "SSST II", reg. 

č. "CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013956" s UZ 33063. V souladu s podmínkami pro 

poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (OP VVV) byla přidělena dotace ve výši 2 756 444,00 Kč. (85% tvoří evropský 

podíl a 15% spolufinancování státního rozpočtu). Projekt je uveden jako víceletý, jeho 

realizace je  od 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021, ale v důsledku Covidu prodloužen do 28. 02. 2022. 

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkání a sdílení zkušeností pedagogů a 

pomohlo školám při společném vzdělávání žáků/studentů. 

Realizované Šablony byly: 

- doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem - matematika, český jazyk, anglický 

jazyk, německý jazyk, strojírenství, obalová technika 

- stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) 

- koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele pro SŠ 

- školní kariérový poradce pro SŠ a VOŠ 

- tandemová výuka (ve strojních oborech, anglickém jazyce, českém jazyce, tělesné 

výchově, obalové technice, matematice) 

- zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ (lektoři anglického a německého jazyka) 

- vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin 

Náklady za školní rok 2021/2022 činily 1 371 116,-Kč. 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 se škola také zapojila do projektu OPVVV -  Implementace 

krajských akčních plánů III  reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246. Cílem výzvy je 

podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol 

a zvýšení kvality vzdělání na území krajů. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích 

k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem 

s cílem prevence předčasného ukončení. Projekt bude ukončen ve školním roce 2022/2023. 

Škole bylo na realizaci tohoto projektu přiřazeno 894 384,- Kč. Tato částka se skládá z 85% 

podíl EU, 10% podíl ČR a 5% podíl Jihočeského kraje. 



Realizované aktivity v rámci projektu: 

- zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ (lektoři anglického a německého jazyka) 

- doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem - matematika, český jazyk, anglický 

jazyk, německý jazyk, strojírenství, obalová technika 

- personální podpora - koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele 

- personální podpora - školní kariérový poradce 

 

Náklady za školní rok 2021/2022 činily 140 289,-Kč. 

 

Škola se opět v roce 2021/2022 účastnila GP Stipendijního motivačního programu pro žáky 

středních škol. V rámci projektu bylo žákům podporovaných učebních oborů (Obráběč kovů, 

Strojní mechanik, Nástrojař, Zedník a Výrobce textilií) splňujícím předepsaná kritéria 

měsíčně vypláceno stipendium v příslušné výši. Žáci končících ročníků, kteří u závěrečných 

zkoušek prospěli s vyznamenáním a splňovali dané podmínky, obdrželi rovněž jednorázovou 

finanční odměnu ve výši 307 600,- Kč.  Celková dotace byla schválena ve výši 567 500,- Kč a 

škola obdržela 70 % dotace 397 250,- Kč. Stipendium za vykonání závěrečné zkoušky s 

vyznamenáním vyplaceno ve výši 28 000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 AKTIVITY ŽÁKŮ 

Během školního roku 2021/2022 se žáci školy účastnili řady soutěží s různým zaměřením. 

V ani jednom z případů se mezi konkurencí neztratili, mnohdy dokonce obsadili první 

či přední místa a ukázali tak, že je škola dobře připravuje k uplatnění a prosazení se 

na širokém trhu s vysokou mírou konkurence.  

 

8.1 Účast a umístění žáků v soutěžích 

8.1.1 TECHNICKÉ OBORY 

 

Dne 15. 3. 2022 uspořádala naše škola krajské kolo v soutěži oboru Zámečník v rámci soutěže 

České ručičky. 

 

V dílnách Tovární se uskutečnilo 21 návštěv žáků základních škol v rámci projektu I ROP 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002664 Moderní stroje pro výuku strojírenských oborů na VOŠ, 

SPŠ a SOŠ Strakonice. 

 

Soutěž v CNC programování 

Dne 12. dubna 2022 se konala tradiční soutěž v NC programování. Stejně jako soutěž ve 2D 

kreslení a 3D modelování se i soutěž v NC programování konala on-line. Naši školu VOŠ, 

SPŠ a SOŠ Strakonice reprezentovali studenti oboru Strojírenství se zaměřením na 

počítačovou grafiku a CNC techniku, žáci třídy 3 SA. Oba dva studenti soutěžili v kategorii 

„ruční programování“.  Soutěžící měli za úkol dle zadané výkresové dokumentace vytvořit 

řídící NC kódy pro CNC stroj. První žák třídy 3 SA  obsadil v celkovém pořadí druhé místo. 

Druhý žák pak celou soutěž vyhrál. Jako družstvo obsadili naši studenti vynikající první 

místo. Navázali tak na dlouholetou tradici naší školy a na výborné výsledky studentů 

v předcházejících ročnících této soutěže. 

 

Soutěž ve 2D kreslení a 3D modelování 

Dne 30. března 2022 se uskutečnil již 21. ročník tradiční soutěže ve 2D kreslení a 3D 

modelování. Vzhledem k přetrvávajícím opatřením proti Covid 19 se soutěž jako minulý rok 

konala on-line. Naší školu VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice reprezentovali studenti oboru 



Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a CNC techniku. Jmenovitě žák třídy 4 SA 

a žák třídy 3 SC. Zadáním soutěže bylo vymodelovat dle zaslané výkresové dokumentace 

elektrickou kytaru. V celkovém pořadí jednotlivců se jeden student umístil na pátém místě a 

druhý student na místě sedmém. Jako družstvo se v součtu bodů  umístili naši studenti na 

velice pěkném druhém místě. 

 

8.1.2 SLUŽBOVÉ OBORY 

 

Dne 11. 3. 2022 se konalo školní kolo soutěže obor Kadeřnice pro třídu 3 KD. 

  

   

Erasmus+:           aktivita C3 – 11. - 19. 10. 2021 - na Slovensku - město Levice 

                            aktivita C4 – 4. - 12. 4.2022- v České republice 

                            Práce na elektronické knize účesů, která je součástí výstupné práce projektu. 

 

8.1.3 OSTATNÍ SOUTĚŽE 

 

Okresní basketbalové kolo 

2. místo 

Středoškolská futsalová liga 

Naše mužstvo, ačkoliv předvádělo celkem pohledný futsal, doplatilo na neproměňování 

velkých šancí a po prohrách 4:5 s Euroškolou a 2:3 proti SRŠ Vodňany se do dalšího kola 

bohužel neprobojovalo.  

 

Krajské kolo ve fotbale v Písku 

3. místo 

Basketbal SŠ a SOU   

2. místo – dívky 

2. místo - chlapci 



Krajské kolo v házené 

Házenkářské výběry chlapců a děvčat se představily v otevřeném krajském kole. 

2. místo - družstvo dívek 

2. místo – družstvo chlapců 

 

Okresní kolo středních škol ve fotbale 

1. místo 

 

Školního kolo celostátní soutěže Bücherwurm 

Soutěž ve čtení v rámci Goethe centra v Českých Budějovicích se uskutečnila 24. 3. 2022 

v budově SPŠ Želivského 291. Zúčastnilo se 12 účastníků. 

Kniha:    RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN 

Autor:     Andreas Steinhöfel 

Kapitola:    Montag  

Umístění:  

1. místo žákyně třídy 1 OT 

2. místo žák třídy 3 SC 

3. místo žák třídy 3 SC 

 



7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ TECHNICKÉ OLYMPIÁDY NA VŠTE 

Ve čtvrtek 24. března proběhla na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích 7. ročník Mezinárodní technické olympiády. 

Žáci naší školy soutěžili v Technické sekci a v Ekonomické sekci. 

Na 3. místě se umístil v Ekonomické sekci žák třídy 4 SC s prací Odkaz Tomáše Bati. 

 



Úspěch v soutěži CEMACH – předávání ocenění 

Datum: 2. 11. 2021 

Pro nařízenou karanténu se úspěšná žákyně nemohla účastnit slavnostního vyhlašování a 

předávání cen, proto ji jeden z garantů soutěže Radek Hejret přivezl 2. 11. 2021 diplom a 

ceny osobně do Strakonic, kde proběhlo slavnostní předání ve sborovně školy též za 

přítomnosti ředitele školy. 

Projekt CEMACH je kreativní soutěž v poznávání moderního státu Izrael určená studentům 

středních a vyšších odborných škol a univerzit třetího věku v České republice a na 

Slovensku.. 

 

Hlavním cílem soutěže je seznámit studenty se současným Izraelem jako zemí zajímavou pro 

cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení. Soutěžící díky projektu získávají 

dovednosti užitečné pro další studium i pro život. 

 

Žákyně třídy 2 SC uspěla a dostala se mezi vítěze v digitální/multimediální kategorii za 

digitální ztvárnění skalního dómu. 

 

 

 

 



Krajské kolo soutěže Jihočeský knihomol 2022 

Školící instituce:  Goethe Centrum JU České Budějovice 

Termín konání: 6. 4. 2022   

Místo konání: Goethe Centrum JU České Budějovice      

Krajské kolo soutěže ve čtení německé beletrie. 

Kniha:  RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN 

Autor:   Andreas Steinhöfel 

Kapitola:  Montag  

Krajské kolo soutěže proběhlo prezenčně a zároveň hlasováním na facebooku. 

Publikum facebooku Goethe Centra rozhodlo o vítězi, který nejvíce zaujal, stala se jím žákyně 

z naší školy. 

V druhé rovině rozhodovala jako každý rok odborná komise, složená z pedagogů Jihočeské 

univerzity katedry germanistiky, přizvaného novináře a herce Jihočeského divadla, zástupců 

Goethe Centra: Žákyně naší školy se umístila mezi šesti nejlepšími čtenáři jihočeských 

středních škol. 

 

8.2 Vzdělávací akce pro žáky 

Listopad 

Školení firmy Primavera Andorrana - České Budějovice 

Leden 

Zimní výcvikový kurz 

Březen 

Školení firmy PrimaveraAndorrana - Praha 

 

Duben 

Praktické školení firmy PrimaveraAndorrana 

Exkurze Hospic Prachatice 

Muzeum Strakonice 

 

 



Květen 

Praktické školení firmy Londa 

Veletrh Ampér Brno 

Exkurze ČZ a. s. 

 

Červen 

Planetárium České Budějovice 

Cykloturistický kurz 

 

Konference JA Czech Podnikavost ve vzdělávání 2022 

Datum uskutečnění: 23. 8. 2022 

Místo: Sídlo Senátu Parlamentu ČR v Praze 

Organizátor: vzdělávací organizace JA Czech (Junior Achievement), https://jaczech.org 

 „Posláním organizace JA Czech je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu 

podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře 

připravena na svět práce“, říká Tomáš Jan Baťa, zakladatel JA Czech. 

Konference JA Podnikavost ve vzdělávání 2022 na podporu rozvoje podnikavosti, kreativity 

a iniciativy žáků středních škol na příkladu vzdělávacího programu JA Studentská firma se 

konala pod záštitou předsedy Senátu PČR pana Miloše Vystrčila. 

Akce byla určena nejen stávajícím pedagogům a mentorům vzdělávacího programu JA 

Studentská firma, ale také novým zájemcům o zapojení a ředitelům středních škol.    

Ředitel organizace pan Martin Smrž představil účastníkům vzdělávací organizaci JA Czech 

a společně s dalšími řečníky (odborníky z businessu, mentory, učiteli s dlouholetou praxí 

a absolventy programu) sdíleli příklady dobré praxe hlavního programu organizace JA 

Studentská firma, kterou mohou studenti středních škol každý školní rok založit, seznámit se 

tak se základy podnikání a zároveň se účastnit národních i mezinárodních kol soutěží. 



Odpoledne byly na programu workshopy a debaty na téma propojení výuky a mentoringu 

z řad externích odborníků, jak začlenit program JA Studentská firma do výuky, byl prostor 

pro sdílení a dotazy. Na závěr na účastníky čekala prohlídka i historických částí 

Valdštejnského paláce. 

 



 

 

Návštěva muzea Strakonice 

Termín: 12. a 13. 4. 2022 

Zúčastněné třídy: PS1S, 1 OT, 1 SA, 1 SC, PS2S, 2 OT, 3 OT 

Studenti navštívili znovuotevřené strakonické muzeum. Každá třída měla svého průvodce, 

který ji provedl po jednotlivých odděleních.  

Studenti se dostali i do míst, která dříve k navštívení nebyla (např. půdní prostory).  

 

 

 

Exkurze 2 SC v ČZ a.s. Strakonice – Slévárna litiny a Slévárna hliníku 

 

Datum exkurze: 3. 5. 2022 

 

 

 

Ve slévárně byli žáci nejdříve podrobeni školení bezpečnosti a poučení o chování v reálném 

provozu. Ve slévárně se žáků ujal pan Kocman, který je na pozici managera kvality a seznámil 

nejdříve žáky s historií slévárenství a následně s historií slévárny ve Strakonicích. Žákům byl 



 

 

představen celý postup od přípravy prášku až po samotné lití metodou Croning a následné 

očišťování a úprava hotových odlitků. 

Ve třídě je polovina studentů se zaměřením na kvalitu, takže je pan Kocman seznámil 

s politikou kvality, se stanovováním cílů, řešením reklamací a všemi normami, které se ve 

firmě používají. Během celé exkurze je seznamoval se způsoby průběžné kontroly 

v jednotlivých fázích výroby forem a budoucího odlitku. 

Po přesunutí do provozu, kde viděli pracovat stroj na výrobu forem a celkovou kompletaci 

formy i s vložením jádra. Viděli i výrobu pískových jader pomocí vstřikování směsi do kovové 

formy. 

Byl jim vysvětlen transport a míchání kovového šrotu a přísad do elektrických pecí, aby 

vznikla tavenina požadovaného složení.  

Měli štěstí, že zrovna probíhalo tavení litiny, takže jim příslušný pracovník otevřel pec a 

studenti mohli z bezpečné vzdálenosti nahlédnout. 

Navštívili laboratoř, kde viděli zkoušení vzorků litiny a pod mikroskopem mohli vidět obě 

formy grafitu – lupínkový i kuličkový. 

Ke konci exkurze ve Slévárně šedé litiny viděli ruční formování pro kusovou výrobu odlitků, 

kde by se nevyplatilo vyrábět pískovou formu. Pracovníci právě vyklápěli hotové formy na 

vytvrzení. 

Poslední zastávka exkurze byla Slévárna hliníku, kde byli žáci seznámeni s rozdílnou metodou 

lití, protože hliník se odlévá Tlakovým litím se studenou komorou. Opět byla možnost vidět 

odlévání hliníku do přepravních kelímků a následné lití do stroje. Viděli kompletní výrobu 

odlitků včetně finálního vystřižení hotového tvaru odlitku. 

Exkurze byla velmi zajímavá a doplnila teoretické znalosti žáků, které získali v rámci předmětu 

Výrobní technologie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Veletrh Polygraf obaly 

PVA Expo Letňany se konal dne 3. 5. 2022 v Praze. 

Třída 2 OT obor Obalová technika navštívila veletrh, který byl zaměřen na reklamu, potisk a 

výrobu obalů.  

Většina vystavovatelů reálně předvedla výrobu tiskovin – velkoformátových plakátů, 

potištěných 3D kelímků, nažehlovacích samolepek atd.   

Veletrh byl nejvíce zaměřen na nové technologie tisku, zejména na inkoustový, laserový a 3D 

tisk. Nejčastěji propagovanými tiskovými stroji veletrhu byly stroje určené pro potisk textilií – 

triček nebo látek v metráži.  

Dále se zde v menší míře objevily klasické stroje jako například sítotisk nebo plotr (= řezací 

stroj)  v různých konstrukčních provedeních ad. 

Žáci i ostatní návštěvníci měli navíc možnost získat vytištěné vzorky – nažehlovací samolepky, 

plakáty, kalendáře, potištěné propisovací tužky, kelímky, hrnečky i flashdisky. Tato činnost 

byla nejvíce oblíbenou činností veletrhu. Exkurze byla velmi zajímavá a jistě doplní teoretické 

znalosti žáků zejména v předmětu Tiskové techniky. 

 



 

 

 



 

 

Beseda o energetice 

Dne 13. 4. 2022 proběhla na SPŠ beseda o energetice organizovaná společností PORTA 

EDUCO ve spolupráci s JE Temelín. Besedy se zúčastnili druhé a třetí ročníky strojařských 

tříd. 

 

Jaderná maturita 

Ve dnech 20. 4. až 22. 4. se dvě žákyně ze třídy 2 SC zúčastnily Jaderné maturity v jaderné 

elektrárně Temelín. Proběhly zde teoretické přednášky, prohlídka Temelína a závěrečné 

zkoušky. 

 

Beseda Jak se chovat na internetu 

Účastníci: Třída 1 OT 

Datum:  24. 5. 2022 

Školitelka:  JUDr. Lucie Demeterová, advokátní kancelář DEMETER LEGAL  

Studenti se společně se školitelkou zamýšleli nad vlivem sociálních sítí, vysvětlovali si, jak 

fungují, jaké informace a proč o jednotlivých uživatelích shromažďují, vyhodnocují a 

používají, jaká hrozí rizika zneužití a na co si dávat hlavně pozor a proč vlastně chránit své 

osobní údaje. Na internetu by taktéž mělo být zachováno právo na důstojnost, čest, vážnost, 

soukromí, apod., ale právě naše projevy a vzájemné napadání na sociálních sítích toto právo 

narušuje. Studenti si také uvědomili podmínky (nutnost souhlasu) při pořizování foto či video 

záznamů a jejich případném sdílení. Dozvěděli se, které naše projevy na internetu mohou být 

trestnými činy a jaké nám za to hrozí pokuty. Na základě algoritmu fungování facebooku 

například pochopili, jak se šíří dezinformace a jak jejich šíření můžou bránit a nestat se tak 

obětí manipulátorů. Např.:  

• Zjistit zdroj – pokud je to člověk, najít si o něm nějaké informace (justice.cz, rzp.cz, 

profesní komory…) 

• Nesdílet informace, které nemáme ověřené  

• Na šíření dezinformací upozornit (bez zbytečného 

machrování) 

• Rozlišovat mezi „názorem“ a „lží“ 

• Je dobré se na věc dívat i jiným pohledem 

 



 

 

ODBORNÉ  PRAXE  V ZAHRANIČÍ 

 

Termín: 2. - 18. 5. 2022   

 

Projekt v rámci výzvy MŠMT Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, pořádá 

koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM při rektorátu Západočeské 

univerzity (Zřízeno v roce 1997 na základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež 

Spolkové republiky Německo. Je organizační součástí rektorátu Západočeské univerzity v Plzni 

a metodicky je vedeno Odborem pro mládež MŠMT.) a mezinárodní organizace Go.for.europe 

s podporou MŠMT. 

Partnerské organizace pro výměnu studentů: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice   

BBQ BeruflicheBildunggGmbH, Martinstr. 

4244, 73728 Esslingen (Německo)  

Účast 5 žáků: žák třídy 2SA, žáci třídy 3 SC, žákyně třídy 3 OT 

Program: jazykový kurz + odborná praxe ve firmě  

Výstup: evropský certifikát tzv. Europass - mobility, zpráva přijímací organizace. 

 

Česko-německý vzdělávací projekt „Kulturou proti antisemitismu“ pro studenty 

středních škol ve dnech 9. – 12. 4. 2022 
 

Účastníci:  2 SA, 2 OT, 3 SC, 3 OT, 3 SA, 4 OT 

Datum:  9. - 12. 4. 2022 

Místo: Praha, Terezín 

Projekt si klade za cíl uskutečnit společný vzdělávací program českých a německých 

středoškoláků v Praze a v Terezíně u příležitosti připomínky JomHaŠoa, Dne památky na šoa a 

hrdinství, který připomíná přibližně šest milionů židovských obyvatel Evropy zavražděných v 

období holocaustu. Účastníkům byla přiblížena historie česko-německo-židovských vztahů, 

byli povzbuzeni k tomu, aby se z ní poučili, a vyzváni k aktivnímu postoji proti antisemitismu a 

ideologicky motivované nenávisti. Letošním tématem byli Spravedliví mezi národy, tedy lidé, 

kteří nezištně zachránili židovské životy během holocaustu.  

 



 

 

Naši studenti v týmu nejprve pátrali po konkrétních příbězích těchto hrdinů ve svém kraji, 

vybrali si tři osobnosti a zpracovali jejich příběhy do anglické prezentace – byli to: Anna 

Binder-Urbanová, Josef Tauber a František Binnhack. Prostřednictvím živého on-line 

rozhovoru se seznámili s osudem pamětnice hrůz holocaustu Evy Erbenové žijící v Izraeli. 

 

9. 4. 2022 

- anglické prezentace projektů studentů českých i německých škol 

10. 4. 2022  

- prohlídka Židovského muzea v Praze (každá skupina ve svém jazyce) 

- účast na Pochodu dobré vůle a programu ve Valdštejnské zahradě  

- plavba po Vltavě 

11. 4. 2022 

- celodenní prohlídka terezínského ghetta, beseda s pamětnicí Evou Erbenovou, pietní 

shromáždění u krematoria na židovském hřbitově 

12. 4. 2022  

- závěrečná reflexe, diskuse, zhodnocení projektu 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

DEN PRAXE – projektový den se zaměřením na praktickou výuku 

Termín: 31. 1. - 3. 2. 2022 

Zúčastněné třídy: 4 SA, 4 SB a 4 SC 

Na základě zkušeností vyučujících Výrobních technologií a samotných žáků, bylo zjištěno, že 

za dobu covidovou, která znemožnila účast ve škole, mají studenti značné mezery v praktické 

práci na konvenčních strojích a tím pochopení dané technologie i z hlediska teorie. Žáci 4. 

ročníku byli doma polovinu 2. ročníku a téměř celý 3. ročník. Praktická výuka mohla probíhat 

jen sporadicky, takže nemohlo být probráno a zopakováno vše, jako v jiných letech. 

Proto vznikl nápad vytvořit den, který stráví žáci celý v dílnách na konvenčních strojích a 

vyučující praktické výuky jim oživí a opětovně ukáží ovládání a práci na těchto strojích. Byl 

vytvořený seznam věcí, se kterými se setkají žáci u maturity a nemají je propojené mezi teorií a 

praktickou ukázkou. Tyto body a mnoho dalších bylo se studenty probráno jednak výkladově a 

jednak si mohli vše i prakticky vyzkoušet.  

Žáci si zopakovali nastavování a ovládání frézek, soustruhů, vrtaček a brusek. Zopakovali 

různé způsoby upínání nástrojů a obrobků na těchto strojích. Nastavování řezných podmínek a 

používaní měřidel pro kontrolu své práce. 

Žáci si den pochvalovali a ocenili práci vyučujících, která byla vykonána jednak v den samotné 

praxe, ale také před, aby den vůbec mohl proběhnout. 
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Slavnostní ceremonie DofE 

 
Účastníci:  žáci třídy 2 SC 

Datum:  21. 6. 2022 

Místo:   Krajský úřad, České Budějovice 

 

Naše škola se v roce 2021 zapojila do mezinárodního programu DofE, Ceny vévody 

z Edinburghu a ve školním roce 2021/22 úspěšně dokončili bronzovou úroveň 4 studenti: žáci 

třídy 4SA a žáci třídy 2 SC. První dva zmínění ocenění obdrželi na vlastní žádost elektronicky, 

druzí dva pak vyrazili na slavnostní ceremonii do Českých Budějovic, kde byli oceněni 

společně s dalšími 23 studenty a studentkami z Jihočeského kraje v Sále zastupitelstva na 

Krajském úřadě. Toto ocenění získávají po absolvování programu, který pochází z Velké 

Británie a byl založen před 66 lety princem Philipem, manželem královny Alžběty II.   

Slavnostního předávání ocenění se účastnil mj. ředitel české pobočky DofE a náměstek 

jihočeského hejtmana pro školství Pavel Klíma.   

  

Jihočeský kraj uzavřel s DofE v roce 2021 Memorandum o spolupráci, v rámci kterého 

finančně podporuje své zřizované školy. „Opravdu mě těší, že podpora Jihočeského kraje 

napomohla k zapojení dalších jihočeských škol do programu DofE tak výrazným způsobem. 

Rádi bychom proto v budoucnu naši spolupráci ještě zintenzivnili. Je přece všeobecně známé, 

že nejlepší investicí je investice do vzdělání a do dalšího rozvoje naší mládeže. A přesně tou 

cestou se chceme jako Jihočeský kraj vydat,“ uvedl náměstek jihočeského hejtmana pro 

školství Pavel Klíma.   

 

    

 



 

 

 

 

 
 
 

Expedice DofE – Žďárské vrchy 

 
Účastníci: žákyně třídy 2 SC, žáci třídy 3 SC 

23. - 25. 6. 2022 

Místo: Žďárské vrchy, kemp Milovy a okolí 

 
Studenti, zapojení do programu DofE, musí ve své úrovni vždy absolvovat dobrodružnou 

expedici v přírodě, kde prokáží samostatnost a schopnost „přežití“ bez pomoci moderních 

technologií. V bronzové úrovni minimálně dva dny a jednu noc, ve stříbrné úrovni tři dny a dvě 

noci, stříbrnou úroveň plnila již bronzová Lenka Hejdová, oba kluci se k ní solidárně připojili a 

společně absolvovali tři dny v přírodě chození po přírodních krásách Žďárských vrchů s plnou 

výbavou na zádech (jídlo a pití, vařič, oblečení a osobní věci, spacák, karimatka, stan atd.) 

s přespáváním pod stanem v kempu Milovy. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Zelené hoře, 

aby studenti nafotili kostel sv. Jana Nepomuckého pro paní učitelku do výuky. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exit Tour – preventivní programy a anglické workshopy 

SPŠ: všechny třídy 1., 2, a 3. ročníků + 1., 2. a 3. ročník SZŠ 

Datum: 2. 11. 2021 

Dne 2. 11. 2021 se uskutečnily vzdělávací preventivní programy v rámci Exit tour pro všechny 

žáky 1. až 3. ročníků SPŠ a SZŠ. Většina tříd pak měla ještě navazující hodinový workshop 

s rodilými Američany, kteří kromě procvičování angličtiny pomáhaly svými aktivitami 

zlepšovat vztahy ve třídě a stmelovat kolektiv. Zpětné vazby zúčastněných studentů i učitelů 

byly velmi pozitivní, studenti oceňovali jak kvalitu obsahů přednášek, tak i lektorů. 

1 SA Sex AIDS,vztahy/Nebezpečí pornografie 

1 SC Komenský 2020 

2 OT Pět jazyků lásky 

2 SC Sex, AIDS, vztahy 

1 OT Sex, AIDS, vztahy, láska 

PS3S Láska, sex, AIDS  

3 OT Netolismus 

2 SA Sex, AIDS, vztahy 

3 SA Konflikty 

3 SC Antisemitismus a holokaust 

PS1S Pět jazyků lásky  

PS2S Když hra není hra/šikana  

 

Program probíhal i v budově SOŠ: 

 

1 OZmNZ Rizika v kyberprostoru 

1 ArEVT Rizika v kyberprostoru 

1 MS Komenský 2020 - Komenský pro život 

2 MS Sex, AIDS, vztahy 

1 PO Pět jazyků lásky 

1 KD Konflikty 

2 KD Láska, sex, AIDS 

2 KČ Sex, AIDS, vztahy 

1 ArEVT Jak zvládat těžkosti 

 



 

 

Adaptační kurzy 1. ročníků 

Třída 1 SC 9. - 10. 9. 2021  

Třída 1 SA 14. - 15. 9. 2021 

Třída 1 OT 16. - 17. 9. 2021 

 

,,Workshop – policistou na zkoušku“ 

V úterý 14. 10. 2021 si naši žáci přišli vyzkoušet fyzické testy, které jsou součástí přijímacího 

řízení k Policii ČR. Úspěšní absolventi poté obdrželi certifikát o splnění platný na jeden rok, 

který mohou využít v případě rozhodnutí, že se po maturitě budou chtít k Policii přidat. Účast 

byla zároveň ovlivněna dočasným uzavřením školy kvůli pandemii. 

 

Cyklo-vodácký kurz (20. 9. – 24. 9. 2021) 

Třídy 3 SA, 3 SC 

Celkem najeto: 180 km          

 

Zimní výcvikové kurzy 

Termíny: 23. 1. až 28. 1. 2022, 6. 2. až 11. 2. 2022 

Třídy – 2 OT, PS1S, 3 SC, 2 SA, 2 SC, žáci SOŠ 

Místo  ubytování: Nová Pec – Klápa, lyžování: Hochficht (Rakousko) 

V uvedených termínech proběhl lyžařský a snowboardový kurz pro žáky naší školy a pro 

zdravotní školu.  

 

Kurz autoškoly pro žáky 3. ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel. 

 

 

 

 

 



 

 

9 PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ 

DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

Na škole působí metodik prevence Ing. Martina Gerčáková.  

 

V rámci primární prevence rizikového chování žáků je každoročně zpracován Preventivní 

program školy (dříve Minimální preventivní program), se kterým jsou pedagogové školy 

seznámeni na začátku školního roku prostřednictvím školního systému Edookit. Žáci jsou 

s programem seznamováni během školního roku. Jeho aktuální znění je umístěno na webových 

stránkách školy.  

 

Stmelování kolektivů jednotlivých tříd bylo v průběhu školního roku podporováno 

jednorázovými akcemi, jako byly např. cyklistický kurz, školní exkurze, sportovní a další akce 

školy. V září proběhly adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků. V listopadu pak probíhaly pro 

jednotlivé ročníky přednášky a besedy na různá témata z oblasti primární prevence v rámci Exit 

tour, na jaře pak semináře o duševním zdraví pro končící ročníky. V dubnu se škola zapojila do 

mezinárodního programu Kulturou proti antisemitismu. Průběžně se konaly další podpůrné a 

preventivní aktivity, např. beseda Jak se chovat na internetu.  

 

 

 

10 INSPEKČNÍ ČINNOST 

Ve školním roce 2021/2022 žádná kontrola ČŠI neproběhla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

ZA ROK 2021 

 

 

Rok 2021 byl pro školu dalším rokem ovlivněným  výskytem onemocnění Covid-19. 

Tato nemoc zásadně ovlivnila možnosti i způsob výkonu hlavní činnosti. Nařízené 

karantény a izolace omezovaly výuku, produktivní práci žáků i doplňkovou činnost. 

Z ekonomického pohledu nebylo nutné nějakým zásadním způsobem omezovat výkon 

hlavní činnosti. Dotace na přímé výdaje ze strany MŠMT byly zachovány v plné výši. 

Nejzásadnější změnou v oblasti čerpání přímých výdajů bylo navýšení položky 

„náhrady za nemoc“ čerpaných v rámci tzv. ONIV. V roce 2021 dosáhly náhrady za 

nemoc částky téměř 480 tis. Kč. Např. v roce 2020 byly náklady 271 tis. Kč, v roce 

2019 156 tis. Kč. I přes tento nepříznivý vývoj se podařilo zrealizovat obnovu počítačů 

v jedné menší počítačové učebně, v menší míře se dokupovaly nutné učební pomůcky. 

Celkový obrat školy v roce 2021 za hlavní a doplňkovou činnost dosáhl 119 mil. Kč, 

zisk byl vykázán ve výši cca 500 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím (též 

ovlivněný pandemií Covid-19) se jedná o nárůst obratu i zisku. Z jistého pohledu lze 

konstatovat, že i přes přetrvávající pandemii došlo k jisté stabilizaci.  

V hlavní činnosti skončilo hospodaření přebytkem ve výši 13,5 tis. Kč. Vliv na kladné 

hospodaření v hlavní činnosti má důsledná finanční kontrola a plán čerpání provozního 

příspěvku. Další významný pozitivní vliv přináší produktivní práce žáků (PPŽ), která 

skončila kladným výsledkem 104,5 tis. Kč, ale zároveň tato činnost významným 

způsobem snižuje, resp. kompenzuje materiálové náklady, zejména na odborný výcvik 

žáků. PPŽ se stala jedním z pilířů odborného výcviku nejen z ekonomického pohledu, 

ale hlavně z pohledu utváření povědomí žáků o reálném prostředí uplatnění jejich práce 

na trhu. Na vývoji obratu a zisku PPŽ lze vysledovat vliv pandemie Covid-19. V roce 

2018 byl obrat PPŽ 1,64 mil Kč, v roce 2019 1,44 mil Kč, v roce 2020 632 tis. Kč, 

v roce 2021 620 tis. Kč. Hlavní činnost školy, jakožto příspěvkové organizace zřizované 

územně samosprávným celkem, je založená na dvou hlavních dotacích. Dotace na přímé 

výdaje – platy + OON, odvody, FKSP, ONIV (Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy) a dotace /příspěvek na provoz od zřizovatele (Jihočeský kraj). V roce 

2021 činila dotace na přímé výdaje 85,7 mil. Kč, příspěvek na provoz od zřizovatele 



 

 

15,3 mil. Kč. Dobrou finanční „kondici“ školy dále podtrhuje potenciál dalšího 

možného rozšíření pedagogických úvazků. Pro rok 2021 byl PHmax 1.962 hodin  a 

PHškoly 1.762,7 hodin.  

Doplňková činnost i v roce 2021 byla zásadně ovlivněna přetrvávající pandemií. I přes 

negativní vliv pandemie se podařilo udržet obrat nad 6 mil. Kč, zisk po zdanění činil 

496 tis. Kč. Mezi hlavní zdroje příjmů doplňkové činnosti patřilo podnikové stravování, 

stravování cizích strávníků ve školních jídelnách, dlouhodobé pronájmy a v poměrně 

omezené míře ubytování na domovech mládeže v době letních prázdnin (pro tuto 

činnost byl dopad pandemie poměrně zásadní).  

V roce 2021 zajišťovalo chod školy v hlavní i doplňkové činnosti v průměru 150,78 

fyzických osob, přepočteno na plné úvazky 137,87 osob. K datu 31. 12. 2021 měla 

škola uzavřeno 140 dohod o provedení práce / činnosti. Velké množství dohod je dáno 

širokou škálou oblastí v  doplňkové činnosti a implementací dotačního programu tzv. 

„Šablon“. Doplňkovou činnost zajišťovalo v průměru 7,63 osob. 

  

 

 

 



 

 

 Hospodářský výsledek 2021 v Kč – HLAVNÍ ČINNOST 

 

Účet Název Náklady Výnosy 

501-    Spotřeba materiálu 6 171 124   

502-    Spotřeba energie 4 197 531   

504-    Prodané zboží 5 101   

511-    Opravy a udržování 2 640 069   

512-    Cestovné 35 264   

513-    Náklady na reprezentaci 18 129   

518-    Ostatní služby 2 838 114   

521-    Mzdové náklady 64 478 905   

524-    Zákonné sociální pojištění 21 193 157   

525-    Jiné sociální pojištění 270 984   

527-    Zákonné sociální náklady 1 510 458   

528-    Jiné sociální náklady 447 200   

538-    Jiné daně a poplatky 3 575   

549-    Ostatní náklady z činnosti 941 108   

551-    Odpisy dlouhodobého majetku 6 688 000   

557-    Náklady z odepsaných pohledávek 1 129   

558-    Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 183 972   

563-    Kurzové ztráty 78 784   

591-    Daň z příjmů 4 472   



 

 

601-    Výnosy z prodeje vlastních výrobků   322 979 

602-    Výnosy z prodeje služeb   3 964 465 

604-    Výnosy z prodaného zboží   2 628 

644-    Výnosy z prodeje materiálu   2 596 

646-    Výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.maj.kromě poz.   4 800 

648-    Čerpání fondů   1 292 929 

649-    Ostatní výnosy z činnosti   956 378 

663-    Kursové zisky   63 558 

672-    Výn.z nár.na prostř.rozp.územ.samospráv.celků   106 110 267 

  

  

  

  Zisk   13 523 

 

  



 

 

Hospodářský výsledek 2021 v Kč – DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Účet Název Náklady Výnosy 

501-    Spotřeba materiálu 2 840 971   

502-    Spotřeba energie 393 926   

511-    Opravy a udržování 49 981   

518-    Ostatní služby 48 243   

521-    Mzdové náklady 1 827 090   

524-    Zákonné sociální pojištění 572 107   

527-    Zákonné sociální náklady 33 014   

531-    Daň silniční 2 704   

538-    Jiné daně a poplatky 800   

549-    Ostatní náklady z činnosti 10 658   

551-    Odpisy dlouhodobého majetku 83 972   

591-    Daň z příjmů 10 728   

601-    

Výnosy z prodeje vlastních 

výrobků   3 193 838 

602-    Výnosy z prodeje služeb   2 759 590 

603-    Výnosy z pronájmu   412 000 

609-    Jiné výnosy z vlastních výkonů   4 215 

649-    Ostatní výnosy z činnosti   304 

  

  

  

  Zisk   495 752 

 



 

 

Rozvaha k 31. 12. 2021 

 

Účet Název Aktiva Pasíva 

018-    Drobný dlouh.nehm. maj. 422 096   

021-    Stavby 154 465 841   

022-    Samost. mov. věci a soubory 65 477 115   

028-    Drobný dlouh. hmotný majetek 29 638 148   

031-    Pozemky 5 911 669   

042-    Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 577 286   

078-    Opr. k drobn. dl. nehmot. maj.   422 096 

081-    Opráv. ke stavbám   65 105 421 

082-    Opr.k sam.mov.věcem a souborům mov.věcí   35 698 115 

088-    Oprávky k drobn.dl. hmotn.maj.   29 638 148 

112-    Materiál na skladě 173 843   

132-    Zboží na skladě 1 353   

194-    Oprav.položky k odběratelům   18 781 

241-    Běžný účet 17 387 485   

243-    Běžný účet FKSP 785 597   

261-    Pokladna 26 276   

263-    Ceniny 35 590   

311-    Odběratelé 475 933   

314-    Krátkodobé poskytnuté provozní zálohy 654 739   



 

 

315-    Jiné pohledávky z hlavní činnosti 169 763   

321-    Dodavatelé   1 210 346 

324-    Krátkodobé přijaté zálohy   1 961 873 

331-    Zaměstnanci   13 260 

333-    Jiné závazky vůči zaměstnancům   5 028 260 

335-    Pohledávky za zaměstnanci 55 240   

336-    Zúčt. s inst.soc.z. a zdr.poj.   1 896 404 

337-    Zúčtování s instit.ZP   823 320 

341-    Daň z příjmů   -49 520 

342-    Jiné přímé daně   532 139 

377-    Ostatní krátkodobé pohledávky 538 610   

378-    Ostatní krátkodobé závazky   394 933 

388-    Dohadné účty aktivní 3 917 591   

389-    Dohadné účty pasívní   325 861 

401-    Jmění účetní jednotky   78 835 079 

403-    Dotace na pořízení dlouhodobého majetku   46 793 296 

408-    Opravy chyb minulých období   1 418 622 

411-    Fond odměn   758 233 

412-    Fond kulturních a sociálních potřeb   776 876 

413-    Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl.hosp.   219 141 

414-    Rezervní fond z ostatních titulů   302 340 

416-    Fond investic   4 001 128 



 

 

469-    Ostatní dlouhodobé pohledávky 92 510   

472-    Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery   4 173 259 

  

  

  

    280 806 685 280 297 409 

 

 

 

 

12 SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 

Spolupráce s odborovou organizací vychází ze Zákoníku práce a z kolektivní smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Miloslav Pileček 

 ředitel školy 

 

Předáno školské radě dne 14. 10. 2022 
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