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Resumé k výroční zprávě 
 

 
Tato zpráva se opírá o znění zákona č.561/2004 Sb., z 24. 9. 2004, § 10, odst. 3 
a vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 1, písm. a-i. 
 
V souladu s tímto zákonem a vyhláškou byla zpráva projednána na schvalovací pedagogické radě 
dne 30. 8. 2019. 
 
Na zasedání Školské rady byla zpráva schválena dne 10. 10. 2019. 
 
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru školství, mládeže a sportu, byla zaslána                                  
dne 15. 10. 2019.     
 

 

V Třešti, dne 15. 10. 2019 
 
 
 
Za: SOŠ a SOU Třešť 
 
 
 
 
 
          ………………………………….. 

Mgr. Ing. Karel Matějů 
             ředitel SOŠ a SOU Třešť 
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Výroční zpráva je rozdělena do dvou částí podle jednotlivých pracovišť: 

A – Pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 

B – Pracoviště Černovice, Mariánské nám. 72 
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A – Pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 
 
1. Základní údaje o škole 

NÁZEV A ADRESA ŠKOLY  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, 589 01 Třešť, K Valše 1251/38. 

Rozhodnutím Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 9. 5. 2017 byla škola od 1. 7. 2017 sloučena 

s Odborným učilištěm a Praktickou školou Černovice, Mariánské náměstí 72.  

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

střední škola poskytující vzdělání v oborech s maturitním vysvědčením a výučním listem, součástí 

školy je i domov mládeže, internát a školní jídelna. Výuka probíhá také na pracovišti v Černovicích, 

Mariánské náměstí 72. Zde se vyučují obory kategorie E. 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY 

Kraj Vysočina 

VEDENÍ ŠKOLY  

ředitel školy Mgr. Ing. Karel Matějů, jeho statutární zástupce (současně zástupce ředitele pro 

teoretickou výuku) do 25. 8. 2019 RNDr. Otakar Hofbauer, od 26. 8. 2019 Ing. Marie Čejková 

ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP 

 www.sskola-trest.cz, e-mailová sskola@outlook.cz.  

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Ivana Bergrová - zvolena za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky 

Mgr. Miroslav Podhorský - zvolen za pedagogické pracovníky 

Mária Polzerová - zvolena za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky 

Mgr. Blanka Šimáková - jmenována za zřizovatele 

PaedDr. Václav Trnka - jmenován za zřizovatele 

Mgr. Lubomír Veselý  - zvolen za pedagogické pracovníky 

 

Předsedou školské rady je Mgr. Miroslav Podhorský, učitel. 

 

http://www.sskola-trest.cz/
mailto:sskola@outlook.cz
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2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku 
Na pracovišti Třešť probíhá výuka dle školních vzdělávacích programů (ŠVP) v těchto oborech:  

• 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

• 29-54-H/01 Cukrář  

• 33-56-H/01 Truhlář 

• 29-56-H/01 Řezník – uzenář 

• 41-52-H/01 Zahradník 

• 64-41-L/51 Podnikání 

• 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

• 41-52-E/01 Zahradnické práce 

• 29-51-E/01 Potravinářská výroba  

o ŠVP Řeznické a uzenářské práce a Cukrářské práce 

• 75-41-E/01 Pečovatelské služby 

• 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba  

o ŠVP Truhlář, truhlářská výroba 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Školu řídí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje jeho statutární zástupce (viz 

bod 1.).  

• Zástupce pro teoretickou výuku (zároveň statutární zástupce) – 1, zodpovídá za: 

o 18 učitelů, z toho: 

 6 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 

 12 učitelů odborných předmětů 

o 3 asistentky pedagoga 

• Zástupce pro praktické vyučování – 2, zodpovídají za: 

o 17 učitelů, z toho: 

 2 učitelé pro obory zaměřené na pečovatelské služby 

 2 učitelé pro truhlářské obory 

 2 učitelé pro řeznické obory 

 3 učitelé pro zahradnické obory 

 4 učitelé pro cukrářské obory 
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 4 učitelé pro kuchařské obory 

• Zástupce pro výchovu mimo vyučování – 1, zodpovídá za: 

o 4 vychovatelky 

o 1 asistentka pedagoga 

• Zástupce pro provozní a ekonomický úsek 

o Pracovnice ekonomického úseku 

o Zaměstnanci na úseku údržby a úklidu 

• Vedoucí školní jídelny 

o kuchařky 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 
Ve školním roce 2018/2019 proběhla celkem sedm kol přijímacího řízení. Přijímací zkoušky 

z českého jazyka a z matematiky konali pouze uchazeči o nástavbové studium oborů  64-41-L/51 

Podnikání, do ostatních oborů byli žáci přijati podle kritérií přijímacího řízení. 

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KOL PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů – 1. kolo přijímacího řízení: 
Kód    Učební obor      Počet přihlášek 
64-41-L/51   Podnikání       17 
65-51-H/01   Kuchař – číšník      23 
29-54-H/01   Cukrář        28 
41-52-H/01   Zahradník       12 
29-56-H/01   Řezník – uzenář     7 
33-56-H/01   Truhlář        6 
65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce  9 
29-51-E/01   Potravinářská výroba – cukrářské práce   14 
29-51-E/01   Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce  5 
75-41-E/01   Pečovatelské služby      7 
41-52-E/01   Zahradnické  práce      5  
33-56-E/01   Truhlářská a čalounická výroba 
   ŠVP Truhlář, truhlářská výroba    6 
Celkem          139 

Přehled přijatých zápisových lístků v 1. kole přijímacího řízení 

Kód   Učební obor       Počet zápisových lístků 

65-51-H/01  Kuchař – číšník        11 
29-54-H/01  Cukrář          19 
41-52-H/01  Zahradník         7 
29-56-H/01  Řezník – uzenář        4 
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33-56-H/01  Truhlář         3 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce    2 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – cukrářské práce    7 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce   3 
75-41-E/01  Pečovatelské služby        5 
41-52-E/01  Zahradnické práce        3  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 
  ŠVP Truhlář, truhlářská výroba     3 
Celkem           67 
 

Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů – 2. kolo přijímacího řízení: 
 
Kód   Učební obor        Počet přihlášek 
64-41-L/51  Podnikání         12 
65-51-H/01  Kuchař – číšník        1 
29-54-H/01  Cukrář          2 
41-52-H/01  Zahradník         2 
29-56-H/01  Řezník – uzenář        1 
33-56-H/01  Truhlář         0 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce    4 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – cukrářské práce     3 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce   1 
75-41-E/01  Pečovatelské služby        0 
41-52-E/01  Zahradnické práce        4  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 
  ŠVP Truhlář, truhlářská výroba      1 
Celkem           31 
 

Přehled přijatých zápisových lístků – 2. kolo přijímacího řízení 
Kód   Učební obor       Počet zápisových lístků 
65-51-H/01  Kuchař – číšník        1 
29-54-H/01  Cukrář          1 
41-52-H/01  Zahradník         2 
29-56-H/01  Řezník – uzenář        1 
33-56-H/01  Truhlář         0 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce    2 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – cukrářské práce     2 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce   1 
75-41-E/01  Pečovatelské služby        0 
41-52-E/01  Zahradnické práce       4  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 
  ŠVP Truhlář, truhlářská výroba      1 
Celkem           15 
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Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů – 3. kolo přijímacího řízení 
Kód   Učební obor        Počet přihlášek 
65-51-H/01  Kuchař – číšník        1 
41-52-H/01  Zahradník         1 
Celkem           2 
 

Přehled přijatých zápisových lístků – 3. kolo přijímacího řízení 
Kód   Učební obor        Počet zápisových lístků 
65-51-H/01  Kuchař – číšník        1 
41-52-H/01  Zahradník         1 
Celkem           2 
 

Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů – 4. kolo přijímacího řízení 
Kód   Učební obor        Počet přihlášek 
65-51-H/01  Kuchař – číšník        2 
29-54-H/01  Cukrář           2 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce    1 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce   1 
75-41-E/01  Pečovatelské služby        1 
41-52-E/01  Zahradnické práce        3  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 
  ŠVP Truhlář, truhlářská výroba      1 
Celkem           11 
 

Přehled přijatých zápisových lístků – 4. kolo přijímacího řízení 
Kód   Učební obor       Počet zápisových lístků 
65-51-H/01 Kuchař – číšník        2 
29-54-H/01  Cukrář          2 
75-41-E/01  Pečovatelské služby        1 
41-52-E/01  Zahradnické práce        3  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 
  ŠVP Truhlář, truhlářská výroba      1 
Celkem           9 
 

Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů – 5. kolo přijímacího řízení 
Kód   Učební obor        Počet přihlášek 
64-41-L/51  Podnikání         2 
29-54-H/01  Cukrář         1 
Celkem           3 
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Přehled přijatých zápisových lístků – 5. kolo přijímacího řízení 
Kód   Učební obor       Počet zápisových lístků 
29-54-H/01  Cukrář          1 
Celkem           1 
 

Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů – 6. kolo přijímacího řízení 
Kód   Učební obor        Počet přihlášek 
41-52-E/01  Zahradnické práce       1 
Celkem           1 

Přehled přijatých zápisových lístků – 6. kolo přijímacího řízení 
Kód   Učební obor       Počet zápisových lístků 
41-52-E/01  Zahradnické práce       1 
Celkem           1 
 
Nabídka učebních oborů pro školní rok 2019/2020 
  

Kód a název                                                   Počet přijímaných žáků           Délka studia/výstup 

29-54-H/01 Cukrář                 25                                         3/výuční list 
ŠVP Cukrář 
 
65-51-H/01 Kuchař-číšník      25                                           3/výuční list 
ŠVP Kuchař-číšník 
 
29-56-H/01 Řezník-uzenář                 25                                         3/výuční list 
ŠVP Řezník-uzenář 
 
41-52-H/01 Zahradník                           25                                           3/výuční list 
ŠVP Zahradník 
  
33-56-H/01 Truhlář                                     25                                           3/výuční list 
ŠVP Truhlář 
 
75-41-E/01 Pečovatelské služby                     14                                        3/výuční list 
ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby 
 
29-51-E/01 Potravinářská výroba                   14                                         3/výuční list 
ŠVP Cukrář, cukrářská výroba 
 
29-51-E/01 Potravinářská výroba              14                                          3/výuční list 
ŠVP Řeznické a uzenářské práce 
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65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby      14                                          3/výuční list 
ŠVP Kuchař-kuchařské práce 
 
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba  14                                         3/výuční list 
ŠVP Truhlář, truhlářská výroba 
 
41-52-E/01 Zahradnické práce                       14                                         3/výuční list 
ŠVP Květinářství a aranžérské práce 
 
64-41-L/51 Podnikání                                      25                          2/maturitní vysvědčení 
ŠVP Podnikání 
 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Celkový prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2018/2019 
prospěl s vyznamenáním - 41 

prospěl - 169  

neprospěl – 25 

Prospěch a absence dle jednotlivých tříd 

E1A 

 

E1B 
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E2 

 

E3 

 

 

H1A 

 

H1B 

 

H1C 
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H2 

 

H3A 

 

 

H3B 

 

N1 

 

N2 
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S1 

 

S2 

 

S3 

 

Celkový prospěch žáků u závěrečných zkoušek 
prospěl s vyznamenáním – 22 

prospěl – 96 

neprospěl -10 

 

Celkový prospěch žáků u maturitní zkoušky 
prospěl s vyznamenáním - 0 

prospěl - 3 

neprospěl – 5 
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Organizace maturitních a závěrečných zkoušek  
 
 

SOŠ a SOU Třešť 
Rozhodnutí ředitele SOŠ a SOU Třešť 

  
                                                                                                                    rozhodnutí č. 12/T/19 
                                                                                                                    ze dne 22. 5. 2019 
  
Závěrečné zkoušky 
  
  
  
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), § 72–76 a s vyhláškou MŠMT ČR č.47/2005 Sb., § 2 a 3 o ukončování vzdělávání 
ve středních školách závěrečnou zkouškou vydávám tyto pokyny k závěrečným zkouškám na pracovišti 
Třešť: 
  
  
1. Ukončení odborné přípravy a vydání příslušných dokladů 
31. května 2019 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k závěrečným zkouškám 
  
  
2. Termíny konání jednotlivých závěrečných zkoušek 
  
Písemná část 3. června 2018 od 8,00 hodin, místnosti č. 211 a 322  
  
31. května 2019 – kontrola a příprava pracoviště, pracovních pomůcek a nářadí před konáním praktické 
části závěrečné zkoušky. 
  
Praktická část v uvedených dnech ve stanovený čas: 
4. – 7. 6. 2019, od 7 hod., obor 29-54-H/01 Cukrář – pracoviště odborného výcviku Třešť, K Valše 38 
4. – 7. 6. 2019, od 7 hod., obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník – pracoviště odborného výcviku Třešť, K Valše 
38 
5. – 7. 6. 2019, od 6:30 hod., obor 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba – pracoviště odborného 
výcviku Třešť, Tovární 404/3 
5. – 6. 6. 2019, od 7 hod., obor 29-56-H/01 Řezník – uzenář – pracoviště odborného výcviku Kostelec, 
Kostelecké uzeniny 
4. – 7. 6. 2019, od 7 hod., obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – pracoviště odborného výcviku 
Třešť, K Valše 38 
6. – 12. 6. 2019, od 7 hod., obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce) - pracoviště 
odborného výcviku Třešť, K Valše 38 
5. – 6. 6. 2019, od 7 hod., obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby – pracoviště odborného výcviku Třešť, K 
Valše 38 
5. 6. 2019, od 7 hod., obor 41-52-E/01 Zahradnické práce – pracoviště odborného výcviku Třešť, K Valše 
38 
6. 6. 2019, od 7 hod., obor 41-52-H/01 Zahradník – pracoviště odborného výcviku Třešť, K Valše 38 
  
8. – 13. června 2019 bude probíhat úklid pracoviště, ošetření a odevzdání pracovních pomůcek 
a nářadí. 
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Ústní část v uvedených dnech ve stanovený čas v budově SOŠ a SOU Třešť, K Valše 38 
17. 6. 2019 od 8 hodin, učebna 32, obor 31 29-54-H/01 Cukrář  
17. 6. 2019 od 12 hodin, učebna 32, obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník  
14. 6. 2019 od 8 hodin, učebna 32, obor 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba  
14. 6. 2019 od 8 hodin, učebna 31, obor 29-56-H/01 Řezník – uzenář 
17. 6. 2019 od 8 hodin, učebna 31, obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
19. 6. 2019 od 8 hodin, učebna 32, obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce) 
14. 6. 2019 od 12 hodin, učebna 32, obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby 
13. 6. 2019 od 8 hodin, učebna 32, obor 41-52-H/01 Zahradník 
13. 6. 2019 od 12:30 hodin, učebna 32, obor 41-52-E/01 Zahradnické práce 
  
  
3.  Organizační ukončení ZZ 
  
20. června 2019 od 9 hodin slavnostní předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce ve 
společenském sále SOŠ a SOU Třešť. 
  
  
4. Jmenování zkušebních komisí (ZK) 
  
Zkušební komise byly jmenovány Rozhodnutím ředitele SOŠ a SOU Třešť č. 6/T/19 ze dne 13. 3. 2019 
  
  
  
  
                                                                                                                         Mgr. Ing. Karel Matějů 
                                                                                                                                  ředitel školy 
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SOŠ a SOU Třešť 
Rozhodnutí ředitele SOŠ a SOU Třešť 

  
rozhodnutí č. 8/T/19 

ze dne 25. 3. 2019 
  
Maturitní zkouška  

  
  
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), a s vyhláškou MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou vydávám tyto pokyny k maturitním zkouškám: 
  
  
1. Ukončení přípravy a vydání příslušných dokladů 
30. dubna 2019 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k maturitním zkouškám 
  
  
2. Termíny konání jednotlivých maturitních zkoušek 
  
Společná část – písemné práce a didaktické testy (dle pokynů Centra) v učebnách 31 a 32: 
Český jazyk a literatura – písemná práce 10. 4. 2019 od 12:30 hod. 
Český jazyk a literatura – didaktický test 3. 5. 2019 od 8:00 hod. 
Anglický jazyk – písemná práce 11. 4. 2019 od 8:00 hod. 
Anglický jazyk – didaktický test 2. 5. 2019 od 13:00 hod. 
Německý jazyk – písemná práce 11. 4. 2019 od 10:00 hod 
Německý jazyk – didaktický test 3. 5. 2019 od 11:20 hod. 
Matematika – didaktický test 2. 5. 2019 od 8 hod. 
  

  
Praktická část: 24. – 25. 4. 2019 od 7 hod. v učebnách 110, 114 a 211. 
  
  
Ústní část: Slavnostní zahájení za účasti zkušební komise a všech zkoušených dne 16.5.2019 v 7:30 hod. v 

učebně 32. Vlastní ústní zkouška bude ve dnech tamtéž podle rozpisu zkoušení, který bude 
zveřejněn nejpozději při zahájení ústní zkoušky. 

  
             
3.  Organizační ukončení maturitní zkoušky 
  
23. května 2019 od 9 hodin předání vysvědčení o maturitní zkoušce v učebně 32. 
  
4. Jmenování zkušební komise (ZK) 
  
Obor 64-41-L/51 Podnikání 
Předseda ZK: Ing. Ivana Bambulová, učitelka, SŠ PTA Jihlava 
Místopředseda ZK: Mgr. Eva Karamonová, učitelka SOŠ a SOU Třešť 
Členové ZK: Mgr. Lubomír Veselý – třídní učitel, učitel SOŠ a SOU Třešť 
Mgr. Eva Karamonová - zkoušející předmětu Český jazyk a literatura, učitelka SOŠ a SOU Třešť 
Mgr. Hana Fialová – přísedící předmětu Český jazyk a literatura, učitelka SOŠ a SOU Třešť 
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Mgr. Lubomír Veselý – zkoušející předmětu Anglický jazyk, učitel SOŠ a SOU Třešť 
Bc. Ing. Kamil Bratršovský – přísedící předmětu Anglický jazyk, učitel SOŠ a SOU Třešť 
Ing. Hana Kulhánková – zkoušející předmětu Německý jazyk, učitelka SOŠ a SOU Třešť 
Mgr. Alena Nachlingerová - přísedící předmětu Německý jazyk, učitelka SOŠ a SOU Třešť  
Ing. Marie Čejková – zkoušející předmětu Ekonomické předměty, učitelka SOŠ a SOU Třešť 
Mgr. Eva Karamonová - zkoušející předmětu Ekonomické předměty, učitelka SOŠ a SOU Třešť 
Ing. Marie Čejková – zkoušející předmětu Účetnictví, učitelka SOŠ a SOU Třešť 
Ing. Jaroslava Bouzková – přísedící předmětu Účetnictví, učitelka SOŠ a SOU Třešť 
  
  
5. Organizace výuky ve třídě N2 v květnu 2019 
  
Ve dnech 6. - 7. 5. 2019 budou individuální konzultace žáků s vyučujícími maturitních předmětů. 
Ve dnech 9. - 15. 5. 2019 se žáci nezúčastňuji vyučování podle školského zákona § 81, odst. 7. 
  

  
Mgr. Ing. Karel Matějů 

      ředitel školy 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, výchovné poradenství 
Prevenci sociálně patologických jevů zajišťují zejména třídní učitelé během třídnických hodin, 

dále učitelé předmětů občanská nauka a občanská výchova. Tato činnost spadá také do 

kompetence metodika prevence sociálně patologických jevů. 

Při pedagogických radách v průběhu školního roku proběhlo tematické školení pedagogických 

pracovníků metodikem prevence na téma: Návykové látky ve škole. Školení bylo obsahově 

rozděleno do dvou bloků: 

I. Návykové látky ve škole - školení proběhlo na pedagogické radě dne 12. dubna 2019.  

II. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy - školení proběhlo na 

pedagogické radě dne 21. června 2019. 

Pro žáky školy byla zorganizována ve spolupráci výchovného poradce a metodika prevence 

přednáška na téma: „Život v závislosti“ dne 7. 1. 2019 a dva preventivní programy Policie ČR na 

téma „Nebezpečí virtuální komunikace“ a „Trestně právní zodpovědnost“ – 17. 1. 2019 

Na škole je vypracován minimální preventivní program a je vyhodnocen za příslušné období. 

 

Hodnocení minimálního preventivního programu prevence sociálně patologických jevů dětí a 
mládeže SOŠ a SOU Třešť 2018-2019 
 

Besedy na určená témata v rámci třídnických hodin proběhly v uvedených termínech a pro 

věkové skupiny. Přednáška na téma „Preventivní program PČR“, kterou lektoroval příslušník PÚ 

Policie ČR Jihlava, se konala dne 17. 1. 2019 pro žáky 1. a 2. ročníku. Tato témata byla také 

probírána na pravidelných třídnických hodinách. Ve druhém lednovém týdnu 7. 1. 2019 jsme 

uskutečnili přednášku na téma Život v závislosti. Přednášky jsou realizovány ve společenském 

sále školy, při menším počtu žáků ve velké zasedací místnosti školy. 

Informační nástěnka je umístěna na viditelném místě (chodba v 2. podlaží školy a v přízemí DM, 

internátu) a poskytuje žákům dostatečné informace o problematice sociálně patologických jevů 

a přehled kontaktů, kde získat informace i odbornou pomoc. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí proběhla hned v září nácvikem záchrany lidí v 

zadýmeném prostředí 9. podlaží budovy domova mládeže a internátu. V součinnosti hasičských 

jednotek Třešť, Batelov, Stonařov s použitím vysokozdvižné plošiny, která dorazila z Jihlavy. Žáci 

sledovali součinnost jednotek z vyhrazených prostor a oken přilehlé střední budovy. Bylo jim 

zopakováno na jednotlivých stanovištích, jak se zachovat v případech neočekávaných situacích s 

prohlídkou hasící techniky. 
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Tematická exkurze pro žáky druhých ročníků se ve školním roce konala v rámci 

environmentálního programu návštěvou sběrného dvora Technické služby Třešť, spol. s r.o. sběr, 

třídění, ukládání odpadů a recyklace odpadů. A návštěvou čističky v Třešti, recyklace odpadní 

vody. 

Spolupráce s MěÚ Třešť: Dny otevřených dveří školy, slavnostní předání výučních listů 

absolventům učebních oborů. 

Spolupráce s odd. péče o dítě, kurátory pro mládež: byly jim poskytovány informace o studiu a 

chování žáků, často i v rámci jejich osobních návštěv. 

Spolupráce s policií ČR: ohlašovací povinnost, vypracovávání posudků na písemnou žádost – 

prováděno průběžně ve školním roce, besedy – alespoň 1x ročně, součinnost školního metodika 

prevence při šetření přestupků (např. distribuce a zneužití marihuany). 

Spolupráce školního metodika prevence s výchovným poradcem, pedagogy a třídními učiteli 

spočívala v předávání vzájemných informací, účastí na výchovných komisích dle potřeby, s 

pedagogicko-psychologickou poradnou, konzultace při tvorbě MPP a účast na seminářích 

konaných pod jejich záštitou či Krajem Vysočina. 

Při pedagogických radách proběhlo další vzdělávání pedagogických pracovníků, které připravil a 

přenesl ŠMPP dvěma přednáškami na téma: 

I. Návykové látky ve škole - přednáška proběhla při pedagogické radě 13. dubna 2019. 

II. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy - přednáška proběhla 

při pedagogické radě 25. června 2019. 

Přednášky se konaly s prezenčními listinami, které jsou uloženy v sekretariátu školy. 

Úsek činnosti domova mládeže a internátu 

Základem činnosti při výchově mimo vyučování byl roční plán rozpracovaný zástupcem ředitele 

pro VMV a kolektivem vychovatelů do měsíčních plánů VMV a vychovateli do týdenních plánů v 

jednotlivých skupinách. 

Sportovní činnosti se týkaly turnajů v sálové kopané, nohejbalu, vybíjené, stolního tenisu, šachu 

a dámě a badmintonu. Vítězové byli vždy zveřejněni na nástěnce. 

Rekreační odpoledne: činnost si organizovaly jednotlivé skupiny v měsících září a říjen, zúčastnili 

se všichni ubytovaní žáci. Rekreační odpoledne proběhlo 4x, pro žáky byly připraveny různé 

soutěže a disciplíny. Cílem bylo posilování interakčních vztahů. 

Turistické odpoledne: ubytovaní žáci se zúčastnili pěší turistiky do okolí Třeště konkrétně k hradu 

Roštejn. Cílem bylo zvýšení fyzické zdatnosti a posílení interakčních vztahů. 
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Kulturní a společenská činnost: v září se konala soutěž „Poznej Třešť“. Soutěž je určena pro žáky 

1. ročníků s cílem poznat prostředí, ve kterém budou žít minimálně tři školní období a vzájemně 

se seznámit mezi sebou, v prosinci Intrem chodí Mikuláš, Mikulášská diskotéka pro všechny 

ubytované, v prosinci Vánoční zpívání na schodech, v březnu maškarní diskotéka a v květnu 

slavnostní rozloučení se žáky 3. ročníků za účasti ostatních pedagogů a vedení školy. Cílem bylo 

posilování pozitivních vztahů mezi spolužáky. 

Besedy na zadané téma proběhly dle týdenních plánů v jednotlivých skupinách. 

Dobročinné akce ve spolupráci s neziskovými organizacemi jako dobrovolné finanční sbírky Bílá 

pastelka, Tříkrálová sbírka, Sluníčkový den. 

Vybraní žáci se zúčastnili v rámci environmentálního programu akce „Čistá Vysočina“, při této 

činnosti přispěli především žáci zahradnických oborů. 

Žákovská knihovna: přes veškerou snahu se stále nedaří zvýšit zájem o četbu. Pravidelné výpůjčky 

provádí pouze několik žáků. 

Společenské soutěže jako Člověče, nezlob se, interakční hry – žáci se jich účastní v průběhu celého 

školného roku. 

Žáci se v minulém školním roce seberealizovali v mnoha zájmových kroužcích: 

sportovní, posilovací, míčové hry, střelecký, ruční práce – výroba drobných upomínkových 

předmětů a ozdob pro sebe, školu, práce s počítačem a jiné. 

Minimální preventivní program SOŠ a SOU Třešť byl zaměřen na interaktivní techniky, nácviky 

praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, 

metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, k výchově k zdravému životnímu stylu, vytvoření 

podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, k průběžnému sledování 

konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů a 

uplatňování forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí v četně šikany. 

 

Bc. Miroslav Krejčí         Mgr., Ing. Karel Matějů 

ZŘ VMV, ŠMP           ředitel školy 

 

V Třešti 30.8. 2019 

 

  



 

 23 

Výchovné poradenství - hodnocení jednotlivých činností: 
 

1. Administrativní práce – jde o kontrolu „Doporučení ze školských poradenských zařízení“ a 

činnosti s tím spojené 

 v tomto roce se zásadně zlepšila komunikace se školskými poradenskými zařízeními, 

která doporučení vydávají. Během měsíce září jsme několikrát kontaktovali SPC 

Jihlava, PPP Třebíč a PPP Jihlava Žďár nad Sázavou pro upřesnění informací 

vyplývajících z poskytnutých „Doporučení …“ Tuto část své práce hodnotím pozitivně. 

 Tvorba IVP – v rámci „Doporučení …“ jsme museli vytvářet šest individuálních 

vzdělávacích plánů.   

 Příprava podkladů pro zahájení nového školního roku – jedná se především o 

generální souhlasy, informované souhlasy a školní řád. 

2. Intervence škola  žák; škola  zákonný zástupce 

 zvýšil se počet žáků, kteří vyhledali mou pomoc – pozitivní je, že žáci vědí, kam se 

mohou obrátit 

 pro dva žáky jsem vyhledala odbornou pomoc, které následně také využili 

 postupně se na mou osobu také obrací zákonní zástupci, většinou se jedná o 

informace ohledně přestupů z oboru na obor, ale i upozornění na nepřiměřené 

chování žáků apod. 

 zavedení výchovných komisí – při udělování kázeňských opatření od důtky ředitele 

školy jsme v tomto roce zavedli výchovné komise. Zde máme možnost projednat 

přestupky žáků jednak s nimi samotnými, ale především za přítomnosti rodičů, což je 

velmi přínosné 

 celkem bylo vykonáno 75 intervencí – v 65 % z nich šlo o výchovné komise – udělování 

kázeňských opatření od úrovně „Důtka ředitele školy“ a vyšší. 

3. Intervence výchovný poradce  učitel 

 jednotliví vyučující se na mou osobu obrací především ohledně konzultací týkajících 

se problematických žáků, dále žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 spolupráce se postupně zlepšuje, snažíme se neustále zdokonalovat systém postupu 

v případě problémů 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 v této oblasti absolvovalo 17 učitelů seminář z oblasti osobnostně sociálního rozvoje 

– na téma „Buď ovládneme konflikty, nebo konflikty ovládnou nás“ 
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 v rámci školy byli proškoleni ohledně způsobů hodnocení – poznatky ze semináře 

„Hodnocení není jen klasifikace“ (R. Čapek) 

5. Prevence 

 informační nástěnka s tématem kyberšikany 

 přednáška pro studenty na téma „Život v závislosti“ – přednášející Roman Povala – 

velmi dobrá přednáška, přednášející byl velmi zkušený řečník 

 preventivní programy Policie ČR – přednášející nprap. Martin Hron 

 Nebezpečí virtuální komunikace – 1 ročníky 

 Trestně právní odpovědnost – 2. a 3. ročníky 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
Ředitel školy a jeho zástupci absolvovali školení ke změnám ve školské legislativě, pracovníci 

ekonomického úseku se zúčastňovali pravidelných školení v oblasti ekonomické. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá zejména formou účasti na seminářích, 

školeních apod.  

 

Vzdělávání učitelů – seznam seminářů a školení, kterých se zúčastnili: 

- Čtenářská gramotnost (10 vyučujících v rámci projektu „Profesní rozvoj pedagogů“)  

- Využití médií ve výuce Aj (učitel anglického jazyka)  

- Jak vést efektivně lidi (výchovná poradkyně)  

- Líný učitel – (3 pedagogičtí pracovníci v rámci projektu „Profesní rozvoj pedagogů“) 

- Hodnocení není jen klasifikace (2 pedagogičtí pracovníci) 

- Kurz anglického jazyka – prázdninový – (učitel anglického jazyka) 

- Buď ovládneme konflikty, nebo konflikty ovládnou nás (16 pedagogických pracovníků) 

- Semináře pro učitele kuchařských oborů – studená kuchyně 

- Semináře pro učitele cukrářských oborů – škola čokolády 

- Seminář pro učitele OV zahradnických oborů 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků o aktuálních otázkách ve školství 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Soutěže 

Žáci školy se pravidelně zúčastňují oborových soutěží, kde často získávají přední místa, propagují 

jméno školy a spolupracují s jinými organizacemi. Také žáci z domova mládeže a internátu se 

zúčastňují soutěží v rámci tohoto úseku. 

Kuchařské soutěže 
- „O bramborovou pochoutku“ – 3.  a 5. místo (Havíčkův Brod) 

- „Jaro a Velikonoce“ – 3. a 4. místo (Lomnice nad Popelkou) 

- „Kuchař Vysočiny“ – 6., 7. a 9. místo (Havlíčkův Brod) 

- „Žatecký pivo Cup“ – 11., 13. a 14. místo (Žatec) 

Cukrářské soutěže 
- „Budějovické mlsání“ 5. a 8. místo (České Budějovice) 

- „Priesnitzův dortík“ -  1. a 13. místo (Jeseník) 

- „Gastro Kroměříž“ – Svět kolem nás – 8. místo 

- „Moravský pohár“ – 10. místo (Bzenec) 

Zahradnické soutěže 
- „27. 3. 2019 – Netradiční karafiát, Plzeň – téma Tři oříšky pro popelku, floristická soutěž 

– 1. a 3. místo (Tereza Dušková a Jana Konečná) 

Konverzační soutěže 
- Tradičně se žáci školy zúčastňují a obsazují přední místa v cizojazyčné konverzační soutěži 

Junior Lingua v Třebíči. 

Další aktivity pro veřejnost 

Gastronomické obory – prezentace oborů a účast na akcích 
Škola zajišťuje rauty a pohoštění pro různé organizace, převážně akce pořádané Krajem Vysočina. 

Výrobky žáků školy jsou pravidelně dodávány do školní cukrárny v Třešti v Schumpeterově domě.  

Souhrn aktivit:  

• Občerstvení a obsluha – pro akci Oborového svazu hasičů 

• Raut a občerstvení pro firmu PSJ  a Podzimek – výroba 

• Prezentace gastronomických oborů na DOD SOŠ a SOU Třešť (tabule, flambování, míchání 

nápojů, zdobení perníčků, carving, výrobky studené kuchyně) 
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• Město Třešť – pečení svatebních koláčků 

• Univerzita MU - Advent v Telči - zdobení vánočních perníčků 

• Barevné Vánoce KV Jihlava - prezentace cukrářských oborů 

• Raut pro policejní ředitelství KV Jihlava – výroba, obsluha 

• Město Třešť – ples – dort 

• Divadelní jaro - prezentace cukrářských oborů 

• Sportovec Vysočiny – raut 

• Firma LAW Luka nad Jihlavou – občerstvení, obsluha 

• Havíření – prezentace cukrářských výrobků 

Zahradnické obory 
Žáci a učitelé oborů Zahradník a Zahradnické práce zajištovali tyto aktivity: 

• 14. 9. 2018 – Květinové odpoledne, Jindřichův Hradec – benefiční akce 

• Říjen 2018 – výzdoba cukrárny U Schumpetera, Třešť – téma Podzim 

• Říjen 2018 - Návrh revitalizace zeleně v areálu SOŠ a SOU Třešť 

• 24. 11. 2018 – Světélkování, KD Třešť – prezentace školy a prodej výrobků 

• Listopad 2018 – výzdoba cukrárny U Schumpetera, Třešť – téma Vánoce 

• 28. 11. 2018 - Univerzitní centrum Telč MU, ukázka vazby adventních věnců, výroba 

vánočních svícnů, atd. 

• 12. 2018 – Barevné Vánoce, KÚ Jihlava – prodejní a prezentační akce 

• Leden 2019 – výrobky žáků zahradnických oborů do tomboly na plesy města Třešť 

• Únor 2019 – výzdoba cukrárny U Schumpetera, Třešť – téma Jaro 

• Březen 2019 – vyhodnocení projektu Revitalizace zeleně v areálu SOŠ a SOU Třešť, 

spolupráce s projektantskou firmou, do návrhu projektu se zapojí žáci 3. roč. oboru 

zahradník 

• Květen 2019 – Pobočka MU Telč – přesazování, ošetřování rostlin 

• – 7. 5. 2019 – návrh a výsadba zeleně kolem parkoviště ve firmě Eurotech, pob. Třešť 

• Květen /Červen 2019 – výzdoba cukrárny U Schumpetera, Třešť – téma Léto 

• Červen 2019 – Závěrečné zkoušky učňovských oborů SOŠ a SOU Třešť – partery z řezaných 

rostlin, dekorace stolů 

• 8. – 9. 6. 2019 - Víkend otevřených zahrad – arboretum otevřeno pro veřejnost 

• Celoročně – zajišťování exkurzí v arboretu, zimní zahradě a skleníku. 
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Obor Pečovatelské služby 
• Září 2018 – Světlušky, charitativní sbírka pro nevidomé 

• Září 2018 – Srdíčkové dny, charitativní sbírka pro vážně postižené děti 

• 26. 9. 2018 - setkání seniorů z DPS Batelov a DPS Třešť s žáky oboru pečovatelské služby 

SOŠ a SOŠ Třešť 

• Říjen 2018 - Bílá pastelka, charitativní sbírka pro nevidomé a slabozraké 

• Listopad 2018 – setkání žáků oboru pečovatelské služby a dětí v MŠ Nevcehle 

• Prosinec 2018 - setkání seniorů z DPS Batelov a DPS Třešť s žáky oboru pečovatelské služby 

v rámci konání Vánoční besídky na SOŠ a SOU Třešť 

• Květen 2018 - setkání seniorů z DPS Batelov a DPS Třešť s žáky oboru pečovatelské služby 

ke Dni matek 

• Květen 2018 – Český den proti rakovině, charitativní sbírka 

• Celoročně - asistence žáků oboru v odpoledních hodinách seniorky v Třešti 

 
Prezentace oborů školy 

• 18. 10. 2018 – Veletrh vzdělávání, DIDACTA 2018, Třebíč - prezentace stř. škol 

• 24. 10., 25. 10., 26. 10. 2018 – Dny otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť– svozy škol 

• 6. 11. 2018 – Kam po ZŠ aneb MOZAIKA středních škol, Pelhřimov 

• 8. 11. 2018 – Festival vzdělávání, Žďár nad Sázavou - prezentace středních škol 

• 9. 11. 2018 – Přehlídka středních škol, DKO Jihlava – prezentace středních škol 

• 16. 11. 2018 - Den otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť 

• 12. 1. 2019 - Den otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť 

 

Projekt „Profesní rozvoj pedagogů“ – pořádané workshopy 
V rámci tohoto projektu se uskutečnila každý měsíc jedna aktivita v zahradnické, pečovatelské, 
řeznické nebo truhlářské oblasti. Projekt trval do srpna 2019. 

Obory – pečovatelské služby, zahradnické práce, zahradníci, řezníci, truhláři 
- 24. 9. 2018 Workshop na téma Řešení krizových životních situací (pečovatelé) 

- 17. 10. 2018 Workshop ve výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy 

(zahradníci) 

- 13. 3. 219 Workshop na téma řez a roubování ovocných dřevin (zahradníci) 

- 25. 4. 2019 Odborná exkurze a workshop – Výstaviště Flora Olomouc (zahradníci) 

- 22. 5. 2019 Odborná exkurze a workshop – Botanická zahrada Praha (zahradníci) 
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- 4. 6. 2019 Workshop v řeznickém muzeu a řeznictví Jana Pavlíčka v Náměšti n. O. (řezníci) 

- 4. 7. 2019 Workshop na téma Metody v oblasti aktivizace seniorů, služby poskytované 

seniorům v DPS Třešť (pečovatelé) 

- 28. 8. 2019 Kulatý stůl pedagogů a odborníků z praxe 

Gastronomické obory  
Odborné workshopy v rámci zapojení odborníků z praxe proběhly: 

• v Zámeckém hotelu Třešť,  

• v Pivovaru Ježek v Jihlavě,  

• v cukrárně Rásochová ve Vyskytné u Pelhřimova,  

• v restauraci Slavia v Pelhřimově,  

• v pekárně Adélka v Pelhřimově,  

• výroba čokoládových specialit Chocolate Kamila ve Vyskytné u Jihlavy. 

Některé z výše uvedených aktivit byly podpořeny projektem „Profesní rozvoj pedagogů“, jehož 

snahou mimo jiné je maximálně přiblížit učitelům i žákům nová zařízení, technologické postupy a 

organizaci práce ve firmách v reálném prostředí. Spolupráce školy se sociálními partnery je také 

zásadní podmínkou zlepšování kvality v odborném vzdělávání a při uplatňování absolventů na 

trhu práce. 

Prezentace oborů školy 
• 18. 10. 2018 – Veletrh vzdělávání, DIDACTA 2018, Třebíč - prezentace stř. škol 

• 24. 10., 25. 10., 26. 10. 2018 – Dny otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť– svozy škol 

• 6. 11. 2018 – Kam po ZŠ aneb MOZAIKA středních škol, Pelhřimov 

• 8. 11. 2018 – Festival vzdělávání, Žďár nad Sázavou - prezentace středních škol 

• 9. 11. 2018 – Přehlídka středních škol, DKO Jihlava – prezentace středních škol 

• 16. 11. 2018 - Den otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť 

• 12. 1. 2019 - Den otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť 

9. Hodnocení činnosti zájmových útvarů a volnočasových aktivit v DM a internátě 
Zájmové kroužky a volnočasové aktivity mají opodstatněné místo ve výchovně vzdělávacím 
procesu, činnosti domova mládeže a internátu. Byť nejsou přímo obsaženy v oficiálním názvu 
pedagogického procesu, jsou důležitou složkou a základním kámen pro vyplnění volného a 
oddychového času mládeže po absolvování náročné, dopolední výuky. 
Každoročně nabízíme počátkem školního roku mládeži přehled zájmových útvarů, pravidelně 
pracujících ve stanovený den a čase, k jejich dobrovolnému výběru a zapojení se do nich. Toto je 
vždy po hlavních prázdninách, dvouměsíční absenci čehokoli žáky přijato pozitivně a 
angažovaným zapojením se. Avšak projevený zájem o pravidelné návštěvy se do konce 1. pololetí 
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postupně vytrácí, až přejdou do občasné návštěvy kroužku dle momentální situace a chuti žáků. 
V porovnání několikaletého období zpět mohu hovořit o stále zvyšujícím se trendu ze strany žáků 
o nezájem navštěvovat cokoli pravidelně. Přitom v opačném případě jejich přístupu, například u 
kolektivních sportů, by vedla pravidelná činnost v kroužku k jejich lepší sportovní přípravě a 
sebezdokonalení. U žáků převažuje pouze zájem o činnosti rekreační, pro zábavu, dle aktuálního 
stavu, nálady a chuti žáků jít si něco zahrát nebo něco dělat, hlavně ne řízeně! 
Základní nabídku kroužků tvoří především kroužky sportovní, dále pak výtvarně - kreativní tvořivé 
práce, činnost kroužku práce s PC, knihovna, návštěvy herny bowlingu i akce mimořádné a z 
hlediska organizace náročnější, jako byla nedávno realizovaná návštěva Horáckého divadla v 
Jihlavě, kam se nám podařilo dostat 40 ubytovaných žáků a především žákyň. Zájmovou činnost 
organizujeme na základě možností personálních, jak ze zvládnutých metodik teorie a praxe dle 
vychovateli studovaných specializací při studiu vychovatelství, tak na základě počtu personálu. 
Mládeži nabízíme běžné ZÚ doporučené a především bezpečné pro kolektivní činnost v zařízení 
našeho typu. Nepodporujeme a ani nemáme metodiku pro některé sporty, jako bojové, sporty 
motivující agresi v jedinci, či jiné obdobné sporty podněcující a vzbuzující násilí, byť primárně 
deklarují mrštnost, rychlost, akceschopnost a jsou mnohdy materiálně nenáročné. Avšak 
sekundárně, skrytě připravují jedince na pouliční boj a únik, především boj se zákonem a jeho 
vykonavateli, když jsou například přistiženi při grafity nebo krádeži, tedy při nezákonné, asociální 
činnosti a je nutno co nejrychleji a nejobratněji, prostřednictvím triků a překážek v dráze zmizet, 
utéci (street parkur). Rychlý úsudek, mrštnost, obratnost, skvělou hrubou i jemnou motoriku, 
herní kombinatoriku a smysl pro kolektiv raději vidíme při volejbalu. Uvedené přednosti pro tento 
konkrétní druh sportu však u naší mládeže výrazně pokulhávají. 
Součástí hodnocení a mého výstupu je v písemném textu pokračující příloha, kde jsou uvedeny 
zájmové útvary a volnočasové aktivity, jejich vedoucí a jimi vypracované hodnocení činnosti ZÚ. 
S písemností se můžete individuálně seznámit v informační místnosti. Děkuji za pozornost. 

Sportovní volnočasové aktivity 2019:  

Nabídka míčových her, atletika, gymnastika od pondělí do čtvrtka od 18.00 hod. do 19.30 hod., 
od jara do podzimu aktivity na hřišti za DM – kopaná 

Míčové hry: 

 sálová kopaná 
 volejbal 
 florbal 
 košíková 
 stolní tenis 

Hodnocení - velký zájem byl v zimních měsících o gymnastiku a atletiku, cvičení probíhalo každý 
den. Od jara je větší zájem o fotbal na hřišti s umělým povrchem za DM. 

Kondiční posilování 

Zájmový útvar je individuální a probíhá každý školní den v čase 18.30 – 19.30 (mimo pátek). 
Účast je dle momentálního zájmu žáků a seznam cvičících je zapsán v sešitě docházky, stabilně 
uloženém v posilovně. Žáci cvičí dle svého individuálního tréninkového plánu, nebo jen využívají 
cyklo-trenažery k protažení. Pedagog vykonává dohled nad bezpečností cvičících a v případě 
zájmu žáků poradí, jak a co cvičit. 
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Letošní zájem o využití posilovny je minimální. 

Další volnočasové aktivity 

Hodnocení - chlapci samozřejmě čas od času využívají obě tělocvičny, kde hrají stolní tenis, 
fotbálek nebo vybíjenou s děvčaty 4. a 5. VS. Oblíbený je stolní fotbal. V teplých měsících chodí 
často hrát tenis a využívají i venkovní hřiště, kde hází na koš nebo hrají fotbálek. Chodí i do 
města na „umělku“ městské hřiště. Někteří chlapci ve volném čase malují obrázky a baví je 
vybarvování antistresových omalovánek.  

Míčové hry 

Každé pondělí od 16.30 do 17.30 hod. ve velké tělocvičně, v případě pěkného počasí venku na 
hřišti. Účastní se jí všechny přítomné dívky ze 4. a 5. VS. Dívky hrají různé míčové hry dle 
vlastního výběru. 

Zájmová mimoškolní činnost - děvčata SOU a OU 

Děvčata využívají malou tělocvičnu na hru badmintonu v úterý 18,30 – 19,15 hod. Občas 
projevila zájem o úpravu času 18,00 – 18,45 hod. a to zejména v případě, že  si potřebovala 
ještě nakoupit v Penny do 19,30 hod. V malé tělocvičně se k děvčatům připojili i chlapci. 
Vzhledem k velikosti této tělocvičny mohli hrát po celé délce max. 4 páry hráčů. V zimních 
měsících byl zájem větší. 

Nabídka knihovny – nesetkala se s žádnou odezvou – ze strany žáků není zájem číst 

Tanec v baletním sále – oblíbený u několika děvčat, která jej pravidelně navštěvují. 

Bowling – stále stejný okruh zájemkyň bowling navštěvuje. 

Oblíbená odpočinková aktivita – sledování filmů na notebooku, wi-fi – virtuální realita. 

Návštěva divadla – z 2. VS se zúčastnila 1 dívka, ostatní, zejména děvčata 3. ročníků 
argumentovala nedostatkem času související s přípravou na ZUZ. 

Vycházky – čas určený k regeneraci organismu po vyučování je pravidelně využíván všemi 
děvčaty. 

Diskuse, rozhovory, povídání děvčat s vychovatelkou – v menších skupinkách nebo individuálně 
– u děvčat oblíbené, klidné a empatické, vytváří ve skupině dobré „klima“.  

Zájmový útvar práce s PC - chlapci i děvčata SOU a OU 

Tento zájmový útvar začíná svoji činnost koncem září a končí v polovině června příslušného 
školního roku. Kroužek se koná každý den od pondělí do čtvrtka od 15.00 do 16.00 hod. v 
počítačové učebně 209. 
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Náplň zájmového útvaru: 

 vypracovávání úkolů do vyučování 
 referáty, aktuality, prezentace 
 možnost sebevzdělávání 
 komunikace s kamarády 
 surfování po internetu 

V tomto školním roce 2018-2019 je přihlášeno celkem 20 ubytovaných žáků, kteří navštěvují 
kroužek nepravidelně dle svých potřeb v domluveném čase a při dodržování předem 
stanovených pravidel. 

Knihovna - půjčování knih – úterý – čtvrtek 

Kreativní tvoření - (chlapci i děvčata SOU a OU) 

Letos jsme bývalé ZU „Ruční práce“ nazvali „Kreativní tvoření“. I tato ZU probíhá dle 
individuálního zájmu žáků. Žáci se podílí i na aktuální výzdobě vestibulu DM a internátu během 
celého školního roku. Ačkoli ZU kreativní tvoření probíhá dle individuálního zájmu žáků. 

Hodnocení vypracoval Bc. Miroslav Krejčí s kolektivem. 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

10. 1. Inspekční činnost ČŠI konaná ve dnech 2. – 3. 5. 2019 
  
Kontrolu provedl:  PhDr. Mgr. Milan Matějů 
   Mgr. Miroslav Pospíšil 
 
Předmět kontroly: 
Dodržování právních předpisů v souladu s §4 odst. 2 písm. d) školského zákona, které se vztahují 
k poskytování vzdělávání a školských služeb, se zaměřením na organizaci a průběh společné části 
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019. Kontrola proběhala v následujících 
oblastech: 

• Kontrola zajištění maturitní zkoušky podle § 80 odst. 5 písm. b) školského zákona  
• Kontrola jmenování zadavatelů podle § 80 odst. 5 písm. b) školského zákona ve spojení s 

§ 44 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

• Kontrola organizace společné části maturitní zkoušky podle § 11 odst. 4 vyhlášky č. 
177/2009 Sb. 

• Kontrola práce zadavatelů podle § 80a odst. 4 školského zákona ve spojení na § 40 písm. 
a) až c) a e) vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

• Kontrola plnění předpokladů pro výkon funkce zadavatele podle § 42 odst. 2 písm. a) a b) 
vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

• Kontrola organizace společné části maturitní zkoušky žáků s přiznaným uzpůsobením 
podmínek pro konání maturitní zkoušky podle § 20 odst. 2 a 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. 
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Závěr: nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů ve všech bodech šetření. 
Zpráva ČŠI je veřejně dostupná na webových stránkách ČŠI.  
 

10. 2.  Inspekční činnosti ČŠI konaná ve dnech 13. – 15. 5. 2019 
 
Kontrolu provedl:  

• Mgr. Andrea Zadinová, 
• Bc. Bohuslava Dvořáková,  
• Ing. Mgr. Libor Babák Ph.D.,  
• MBA, Ing. Ladislav Fiala 

 
Předmětem kontroly je v souladu s § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona vykonávání kontroly 
dodržování vybraných ustanovení uvedeného zákona a souvisejících a prováděcích právních 
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Kontrola byla provedena 
na základě podnětu v následujících oblastech: 

• Kontrola souladu školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) Cukrář s rámcovým 
vzdělávacím programem (dále RVP) pro obor vzdělání 29-54-H/01 Cukrář podle §5 odst. 
1 školského zákona 

• Kontrola souladu ŠVP Zedník, Zednické práce s rámcovým vzdělávacím programem pro 
obor 36-67-E/01 Zednické práce podle § 5 odst. 1 školského zákona 

• Kontrola souladu ŠVP Podnikání s RVP pro obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání podle § 5 
odst. 1 školského zákona 

• Kontrola obsahu školního řádu podle § 30 odst. 1 a 2 školského zákona 
• Kontrola zpracování programu poradenských služeb podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 

Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, 
ve znění pozdějších předpisů 

• Kontrola poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 
odst. 1 školského zákona 

• Kontrola zveřejnění výsledků hodnocení přijatých uchazečů oboru vzdělávání 64-41-L/51 
Podnikání podle § 60 c odst. 1 věty čtvrté školského zákona 

• Kontrola určení nabídky zkoušek profilové části maturitní zkoušky ředitelem školy podle 
§ 79 odst. 3 školského zákona 

• Kontrola dodržování nejvyššího počtu žáků ve skupině na jednoho učitele odborného 
výcviku podle §1 a přílohy č. 1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ( 
dále nařízení vlády) 

• Kontrola plnění výživových norem u vybraných druhů potravin podle § 1 odst. 2 přílohy č. 
1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 

Závěry kontroly: ve třech bodech kontroly bylo nalezeno pochybení, u ostatních bodů nebylo 
zjištěno žádné porušení. Zpráva ČŠI je veřejně dostupná na webových stránkách ČŠI. 
 

10. 3 Kontroly hospodaření 
 

V roce 2018 byly v organizaci provedeny následující kontroly: 
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 Česká obchodní inspekce – zákon č. 634/19992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kontrolou 
nebyly shledány nedostatky. 
 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění. Kontrolou nebyly shledány nedostatky. 
 
 

 Krajský úřad Kraje Vysočina – veřejnoprávní kontrola zaměřená na funkčnost vnitřního 
kontrolního systému se zaměřením na peněžní operace. Kontrolou nebyly shledány 
nedostatky. 
 

 Státní veterinární správa – Veterinárně hygienická kontrola provozovny stravovací 
služby. Kontrolou nebyly shledány živočišné produkty nevhodné pro lidskou spotřebu. 
 
 

 Krajská hygienická stanice – plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 82/2004 a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
 

 Státní zemědělská a obchodní inspekce – dodržování povinností při uvádění potravin na 
trh. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
 

11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 
 
Organizace obdržela na rok 2018 dotace na provoz ve výši  58 645 325 Kč 

V tom:  
příspěvek na vlastní činnost      14 145 000 Kč 
Přímé výdaje na vzdělávání  
(UZ 33353, 33049)       43 787 854 Kč 
UZ 00055 – příjem z prodeje movitého majetku                       3 780 Kč 
UZ 00315 – monitorování kvality vzdělávání                       8 770 Kč 
UZ 33063 – OP VVV (Šablony)                699 921 Kč 

 
Hospodářský rok skončila škola ziskem ve výši 769 380,62 Kč 
 z toho v hlavní činnosti ziskem ve výši 81 599,45 Kč 
 v doplňkové činnosti ziskem ve výši 687 781,17 Kč 

 
Vznik hospodářského výsledku v hlavní činnosti ovlivnila především úspora provozních nákladů 
oproti plánované skutečnosti, a to zejména úspora ve spotřebě ostatních služeb. 
Vznik hospodářského výsledku v doplňkové činnosti ovlivnil výnos v položce poskytnutých služeb 
ve formě stravování, ubytování a pronájmů. Tyto služby byly poskytovány nejen v prázdninových 
měsících, ale i v průběhu školního roku. 
 
Podíl jednotlivých doplňkových činností na hospodářský výsledek 
 Ubytovací služby    396 tis. Kč 
 Hostinská činnost      54 tis. Kč 
 Pronájem nevyužitého majetku  238 tis. Kč 
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Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 769 380,62 Kč 

· 615 000,00 Kč - jako příděl do fondu odměn, 
· 154 380,62 Kč - jako příděl do rezervního fondu. 

  
Finanční hospodaření organizace 

· Výnosy hlavní činnosti:   64 064 tis. Kč 
· dotace     58 645 tis. Kč = 91,5 % 
· vlastní činnost       5 419 tis. Kč = 8,5 % 

 
Hlavní podíl na výnosech vlastní činnosti mají příjmy: 

· za stravování zaměstnanců a žáků     2 369 tis. Kč 
· za ubytování žáků          714 tis. Kč 
· tržby za prodej výrobků v rámci produktivní práce žáků  1 018 tis. Kč 
· tržby učňovského střediska – kavárna       298 tis. Kč 
· čerpání fondu odměn         591 tis. Kč 
· Výnosy doplňkové činnosti:      3 384 tis. Kč 

 
V doplňkové činnosti se na výnosech nejvíce podílely: 

· tržby za stravování       1 329 tis. Kč 
· tržby za rauty           225 tis. Kč 
· tržby za ubytování pro jednotlivce i organizace   1 131 tis. Kč 
· výnosy z pronájmu          694 tis. Kč 

Výnosy celkem:      67 448 tis. Kč 
· dotace      58 645 tis. Kč = 86,95 % 
· vlastní činnost        8 803 tis. Kč = 13,05 % 

 
Čerpání nákladů 
Náklady na činnost školy jsou tvořeny: 

· z 66 % náklady na mzdy pracovníků a na odvody z nich 
· Dalšími vysokými nákladovými položkami jsou spotřeba materiálu a energií. 

 
Usměrňování prostředků na platy za rok 2018 
Škole byl stanoven objem prostředků na platy (UZ 33 353, UZ 33 049) ve výši 31 027 tis. Kč. Tento 
byl v roce 2018 překročen o 1 281 tis. Kč. Překročení bylo uhrazeno: 

· z doplňkové činnosti   514 tis. Kč 
· z fondu odměn   591 tis. Kč 
· ostatní zdroje   176 tis. Kč 

 
Dále byl škole stanoven objem prostředků na OPPP ve výši 856 tis. Kč Tento byl v roce 2018 
překročen o 817 tis. Kč. Překročení bylo uhrazeno: 

· z doplňkové činnosti   356 tis. Kč 
· OP VVV Šablony   461 tis. Kč 

 
Doplňková činnost a mimorozpočtové zdroje 
Doplňková činnost v roce 2018 byla zisková, zisk bude použit v hlavní činnosti. Celkové příjmy z 
doplňkové činnosti byly vyčísleny v odstavci zabývajícím se hospodářským výsledkem. 
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Z mimorozpočtových zdrojů byly v roce 2018 hrazeny odměny žáků ve výši 463 tis. Kč a OOPP 
žáků ve výši 167 tis. Kč. 
 
V oblasti majetku byl z Fondu investic financován nákup investičního majetku: 
 Osobního automobilu v ceně 348 tis. Kč 

 
Fond odměn byl v roce 2018 čerpán v částce 591 tis. Kč. 
 
Vyhodnocení majetkových práv a povinností 
Podle příkazu ředitele proběhla v organizaci inventarizace zásob, majetku, pohledávek a závazků 
k 30. 11. 2018. Inventarizací byl zjištěn přebytek na skladě – zboží, v celkové výši 0,11 Kč. Tento 
přebytek byl zúčtován do výnosů. Jiné rozdíly nebyly zjištěny. 
Organizace nemá vůči jiným subjektům žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
Systém vnitřního řízení je zaměřen především na kontrolu pohledávek a jejich analýzu. Většina 
pohledávek vzniklých v roce 2018 byla uhrazena ve splatnosti. 
Organizace postupuje v souladu s Metodickým návodem pro příspěvkové organizace zřízené 
krajem Vysočina pro vymáhání pohledávek. 
 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Ve školním roce 2018/19 nebyla škola do těchto programů zapojena. 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalších vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Ve školním roce 2018/19 neorganizovala škola žádné akce v rámci celoživotního učení. 

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 
Zapojení do projektu Šablony pro SŠ I. 

Název projektu: „Profesní rozvoj pedagogů“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007662 

Trvání projektu: od 1. září 2017 do 31. srpna 2019 (24 měsíců) 

Poskytnutý objem peněžních prostředků: 765.784,- Kč 

Počet zapojených pedagogických pracovníků: 20 osob 

 

Prostředky byly dosud čerpány na následující aktivity: 

1. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – 2 osoby, v rámci šablony realizováno 24 

aktivit pro pedagogické pracovníky a žáky (exkurze, workshopy) 

2. DVPP- semináře v délce 8, 16 a 24 hodin 

a. čtenářská gramotnost – 10 osob 
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b. jazyková gramotnost – 7 osob 

c. osobnostně sociální rozvoj – 15 osob 

3. Nové metody – 8 osob – využívání ICT ve výuce 

4. Vzájemná spolupráce pedagogů – 9 osob – oblast čtenářská gramotnost 

5. Stáže u zaměstnavatelů – 5 osob 

 
15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
Škola spolupracuje s firmami, poskytovateli služeb, výrobními závody a organizacemi při 

zajišťování odborného výcviku.  

Seznam externích pracovišť dle oborů: 

Gastronomické obory 

• Vzdělávací a konferenční centrum Telč   

• Radniční restaurace a pivovar Jihlava      

• Restaurace La Oliva Jihlava         

• Zámecký Hotel Třešť        

• Wellness hotel Harmony Třešť      

• Restaurace a penzion Svět Třešť      

• Hotel Fabrika Humpolec       

• Pekárna Lapek Jihlava 

• Cukrárna U Brány Jihlava 

Obor Pečovatelské služby 

• Charitativní pečovatelská služba Kostelec 

• Domov pro seniory Manž. Curieových Třebíč 

• DPS Lesnov 

• Pečovatelská služba města Třešť 

• Centrum LADA, z. s. 

Řeznické obory 

• Kostelecké uzeniny a.s. 
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Zahradnické obory 

• ZOO Jihlava 
 

Truhlářské obory 

• Eurotech Třešť 
 

Gastronomické obory – exkurze o odborné workshopy 

Odborné workshopy v rámci zapojení odborníků z praxe proběhly v Zámeckém hotelu Třešť, 

v Pivovaru Ježek v Jihlavě, v cukrárně Rásochová ve Vyskytné u Pelhřimova, v restauraci Slavia 

v Pelhřimově, v pekárně Adélka v Pelhřimově, výroba čokoládových specialit Chocolate Kamila ve 

Vyskytné u Jihlavy. 

Některé z výše uvedených aktivit byly podpořeny projektem Šablony II, jehož snahou mimo jiné 

je  maximálně přiblížit učitelům i žákům nová zařízení, technologické postupy a organizaci práce 

ve firmách v reálném prostředí. Spolupráce školy se sociálními partnery je také zásadní 

podmínkou zlepšování kvality v odborném vzdělávání a při uplatňování absolventů na trhu práce. 
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B – pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72 
 
 
Obsah: 
 

1. Charakteristika školy – pracoviště Černovice   
2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
3. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
4. Údaje o pracovnících školy  
5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
6. Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků  
7. Aktivity školy  
8. Údaje o mimoškolních aktivitách  
9. Provedené kontroly v SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice  
10. Hodnocení MPP  

 
 
 
 
Adresy pro dálkový přístup 
 
ou.prs.cernovice@iol.cz 
 
ou.cernovice@email.cz 
 
www.uciliste-cernovice.cz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:ou.prs.cernovice@iol.cz
mailto:ou_cernovice@quick.cz
http://www.uciliste-cernovice.cz/
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1. Charakteristika školy – pracoviště Černovice 
 

Zpracováno podle zákona č. 561/2004 Sb.     školní rok 2018/2019 
 
SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice, je zařízení, které slouží k výchově, odborné přípravě a 
výuce žáků, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Ve školním roce 2018/2019 se vyučovalo na pracovišti v Černovicích v těchto učebních oborech: 
 

• 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
• 29-51-E/01  Potravinářská výroba 
• 75-41-E/01  Pečovatelské služby 
• 36-67-E/01  Zednické práce 
• 36-57-E/01  Malířské a natěračské práce 
• 33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba) 
• 33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Čalouník, čalounická výroba) 
• 23-51-E/01  Strojírenské práce 

 
 
Jedná se o tříleté učební obory denního studia zařazené do sítě škol rozhodnutím MŠMT ČR 
č.j. 16 352/2003-21, ze dne 8.4.2003, s účinností od 1.9.2004. 
 
Dále probíhala výuka v I. a II. ročníku 78-62-C/02 Praktické školy dvouleté. 
 
Téměř polovina žáků byla ubytována na internátu, kde probíhá také výchova mimo vyučování.  
Náplň mimoškolní činnosti je rovněž součástí této zprávy. 
 
Součástí SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice, je vlastní školní kuchyně s jídelnou, která plně, 
za spolupráce učebního oboru Stravovací a ubytovací služby, zabezpečuje celodenní stravování 
ubytovaných žáků. Pro žáky dojíždějící, pedagogické a správní zaměstnance školy je zajišťován 
oběd nebo večeře.  
 
Školská rada 
Školská rada se ve školním roce 2018/2019 sešla na svém jednání celkem dvakrát.  Poprvé se 
sešla školská rada na svém jednání dne 11. 10. 2018 za přítomnosti členů – Irena Paďourková, 
Mgr. Miroslav Podhorský, Mgr. Marcela Kokšteinová, pí Stanislava Kebrlová a Marie Kuranová. 
Druhé jednání proběhlo dne 15. 3. 2018, kde byl předsedou Školské rady zvolen Mgr. Miroslav 
Podhorský. Přítomni byli Ivana Bergrová, Mgr. Miroslav Podhorský, Mária Polzerová, Mgr. Blanka 
Šimáková, PaedDr. Václav Trnka, Mgr. Lubomír Veselý.  
 

Program jednání školské rady ze dne 11. 10. 2018 
- zahájení 
- schválení výroční zprávy školy  
- počet žáků k 30. 9. 2018 
- máločetné obory 
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- počty zaměstnanců a změny v úvazcích 
- opravy nemovitého majetku 
- závěr 

 
 
2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2018/2019 
 
K 30. 9. 2018 nastoupilo podle výkazu o stavu žáků na SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice, do 
všech tříd celkem 93 žáků. 
Celkový počet tříd byl 9, z toho na učilišti 8 a v PrŠ 1 (sloučená třída I. + II. PrŠ). 
Ubytováno bylo celkem 45 žáků. 
Vyučování probíhalo ve všech třídách podle schváleného rozvrhu pro teoretické i praktické 
vyučování. Výuka probíhala podle schválených výchovně vzdělávacích plánů. Při jejich tvorbě bylo 
vycházeno z platných školních vzdělávacích programů.  
 
 
1. ročník – 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
1. pololetí:   ∅ třídy 1,94, nejlepší  ∅ 1,00, nejslabší ∅ 2,33, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:   ∅ třídy 1,93, nejlepší ∅ 1,00, nejslabší ∅ 2,56, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0                
                      
1. ročník – 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá   
1. pololetí:  ∅ třídy 1,96 nejlepší ∅ 1,92, nejslabší ∅ 2,14, odlož. klasifikace 1                     
2. pololetí:  ∅ třídy 2,12, nejlepší ∅ 2,00, nejslabší ∅ 2,35, odlož. klasifikace 0   
                   
1. ročník – 36-67-E/01  Zednické práce 
1. pololetí:   ∅ třídy 4,00, nejlepší ∅ 4,00, odlož. klasifikace 1, neprospěl 1 
2. pololetí:    ∅ třídy 3,77, nejlepší ∅ 3,77, odlož. klasifikace 0, neprospěl 1 
                   
1. ročník – 29-51-E/01  Potravinářská výroba 
1. pololetí:   ∅ třídy 1,99, nejlepší ∅ 1,88, nejslabší ∅ 2,22, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    ∅ třídy 2,03, nejlepší ∅ 2,00, nejslabší ∅ 2,11, odlož. klasifikace 1  
                      
1. ročník – 23-51-E/01  Strojírenské práce 
1. pololetí:   ∅ ročníku 2,10, nejlepší Ø 1,9, nejslabší Ø 2,5, odlož. klasifikace 0                  
2. pololetí:   ∅ třídy 2,45 nejlepší ∅ 2,2,  nejslabší ∅ 2,7 , odložen. klasifikace 0                      
  
2. ročník – 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
1. pololetí:   ∅ třídy 2,64, nejlepší  ∅ 1,77, nejslabší ∅ 3,55, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:   ∅ třídy 2,58, nejlepší ∅ 1,88, nejslabší ∅ 3,55, odlož. klasifikace 0                                       
                      
2. ročník – 23-51-E/01  Strojírenské práce 
1. pololetí:  ∅ třídy 2,70, nejlepší  ∅ 2,22 nejslabší ∅ 3,20, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:   ∅ třídy 2,44, nejlepší ∅ 2,2, nejslabší ∅ 2,70, odlož. klasifikace 0 
 
2. ročník – 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá 
1. pololetí:  ∅ třídy 1,91, nejlepší ∅ 1,71 , nejslabší ∅ 2,36,  odl. klasifikace 0 
2. pololetí:   ∅ třídy 2,10, nejlepší ∅ 1,79, nejslabší ∅ 2,36 , odložen. klasifikace 0                                              
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2. ročník – 29-51-E/01  Potravinářská výroba 
1. pololetí:    ∅ třídy 2,48, nejlepší ∅ 2,00, nejslabší ∅ 3,00, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    ∅ třídy 2,70, nejlepší ∅ 2,33, nejslabší ∅ 3,22 , odlož. klasifikace 1                    
                    
2. ročník – 36-67-E/001  Zednické práce 
1. pololetí:  ∅ třídy 2,95, nejlepší  ∅ 2,20, nejslabší ∅ 3,70, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:   ∅ třídy 3,30, nejlepší ∅ 2,80, nejslabší ∅ 3,80, odlož. klasifikace 0 
 
3. ročník – 23-51-E/01  Strojírenské práce 
1. pololetí:    ∅ třídy 2,75, nejlepší ∅ 1,90, nejslabší ∅ 2,80, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:   :   ∅ třídy 2,1, nejlepší ∅ 1,5, nejslabší ∅ 2,5, odlož. klasifikace 0 
 
3. ročník – 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
1. pololetí:  ∅ třídy 2,44, nejlepší ∅ 1,80, nejslabší ∅ 2,60, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:   ∅ třídy 2,39, nejlepší ∅ 1,70, nejslabší ∅ 2,78 , odlož. klasifikace 0 
                    
3. ročník – 33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP – Truhlář, truhlářská výroba)        
1. pololetí:  ∅ třídy 2,65, nejlepší ∅ 2,1, nejslabší ∅ 3,2, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:  ∅ třídy 2,45, nejlepší ∅ 1,9, nejslabší ∅ 3,00, odlož. klasifikace 0  
                     
3. ročník – 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP – Čalouník, čalounická výroba)                     
1. pololetí:  ∅ třídy 2,70, nejlepší ∅ 2,70, nejslabší ∅ 2,70, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:  ∅ třídy 3,00, nejlepší ∅ 3,00, nejslabší ∅ 3,00, odlož. klasifikace 0  
                
3. ročník – 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce                                        
1. pololetí:  ∅ třídy 2,80, nejlepší ∅ 2,60, nejslabší Ø 3,00, odlož. klasifikace 0,   
2. pololetí:  ∅ třídy 2,70, nejlepší ∅ 2,50, nejslabší Ø 2,90, odlož. klasifikace 0  
                     
3. ročník – 36-67-E/001  Zednické práce 
1. pololetí:  ∅ třídy 3,00 nejlepší ∅ 2,20, nejslabší ∅ 3,60, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:  ∅ třídy 2,30, nejlepší ∅ 2,30, nejslabší ∅ 2,30, odlož. klasifikace 0 
                     
                     
3. ročník – 29-51-E/01  Potravinářská výroba 
1. pololetí:   ∅ třídy 1,99, nejlepší ∅ 1,77, nejslabší ∅ 2,33, odlož. klasifikace 2 
2. pololetí:  ∅ třídy 2,22, nejlepší ∅ 2,00, nejslabší ∅ 2,44, odlož. klasifikace 0 
                    
 
1. ročník – A  třída 
1. pololetí:   ∅ třídy 1,71, nejlepší ∅ 1,44, nejslabší ∅ 2,22, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:  ∅ třídy 1,80, nejlepší ∅ 1,33, nejslabší ∅ 2,11, odlož. klasifikace 0 
 
1. ročník – B  třída 
1. pololetí:   ∅ třídy 2,35, nejlepší ∅ 2,10, nejslabší ∅ 2,66, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:  ∅ třídy 2,55, nejlepší ∅ 2,22, nejslabší ∅ 2,88, odlož. klasifikace 0 
 
2. ročník – A  třída 
1 .pololetí:  ∅ třídy 1,87, nejlepší ∅ 1,33, nejslabší ∅ 2,40, odlož. klasifikace 2 
2. pololetí:  ∅ třídy 1,90, nejlepší ∅ 1,22, nejslabší ∅ 2,44, odlož. klasifikace 2 
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3. ročník – A  třída 
1. pololetí:  ∅ třídy 1,90, nejlepší ∅ 1,11, nejslabší ∅ 3,20, odlož. klasifikace 1 
2. pololetí:  ∅ třídy 2,85, nejlepší ∅ 1,22, nejslabší ∅ 2,44, odlož. klasifikace 0 
 

Výsledky závěrečných zkoušek v  opravném termínu za školní rok 2017/2018 
 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
- celkem přihlášených žáků -  1 
- prospělo  -  1 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
 
 
23-51-E/01  Strojírenské práce (ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba) 
- celkem přihlášených žáků -  1 
- prospěl  -  1 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
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Organizace závěrečných zkoušek 2018 

 
 

Rozhodnutí ředitele SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice 
 
 
 

                                                                                                         rozhodnutí č.    /Č/19 
                                                                                                              ze dne 7. 2. 2019 

 

Závěrečné zkoušky 2019 
 
 

 
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), § 72 – 76 a s vyhláškou MŠMT ČR č.47/2005 Sb., § 2 a 3 o ukončování 
vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou vydávám tyto pokyny k závěrečným zkouškám: 
 
 
1.   Ukončení odborné přípravy a vydání příslušných dokladů 

31. května  2019  vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k závěrečným 
zkouškám 

 
 
2.   Termíny konání jednotlivých závěrečných zkoušek 
 

3. června 2019 od 8,00 hodin písemná závěrečná zkouška (III. SUS, III. PV, III. PS, III. TV,      III. SP,  III. 
MNP, III. ZP, III. ČV). 
 
 
31. května. a 3. června 2019 – kontrola a příprava pracoviště, pracovních pomůcek a nářadí před 
konáním závěrečné zkoušky praktické 
 

 
 
     Zahájení praktické zkoušky z odborného výcviku v 7,45 hodin v uvedených dnech: 
      10. – 11. června 2019 praktická zkouška  –  65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
      10. – 11. června 2019 praktická zkouška  –  29-51-E/01 Potravinářská výroba 
      10. – 11. června 2019 praktická zkouška  –  75-41-E/01 Pečovatelské služby 
      10. – 12. června 2019 praktická zkouška  –  33-56-E/01Truhlářská a čalounická výroba 
                                                                                            (ŠVP Čalouník, čalounická výroba) 
     10. – 12. června 2019  praktická zkouška  –  33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba  
                                                                                             (ŠVP Truhlář, truhlářská výroby) 
     10. – 11. června 2019  praktická zkouška  –  36-57-E/01 Strojírenské práce 
     10. – 11. června 2019  praktická zkouška  –  36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 
     10. – 12. června 2019 praktická zkouška  –  36-67-E/01 Zednické práce 
     10. června 2019 praktická zkouška z odbor. předmětů – 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 
 
    
     19. června 2019 budou probíhat ústní závěrečné zkoušky jednotlivých oborů ve stanovený čas: 
    8.00  hodin   65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby 
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    10.15 hodin   78-62-C/02    Praktická škola dvouletá 
    11.45 hodin   36-57-E/01   Malířské a natěračské práce 
    9.30 hodin   33-56-E/01    Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba) 
    12:45 hodin 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Čalouník, čalounická výroba) 
    8.00 hodin   23-51-E/01    Strojírenské práce  
   10.30 hodin   36-67-E/01    Zednické práce 
    8.45 hodin   29-51-E/01    Potravinářská výroba 
    8.00 hodin   75-41-E/01     Pečovatelské práce 
       
             
3.  Organizační ukončení ZZ 
 
     19. června 2019 od 15.00 hodin slavnostní předání výučních listů a vysvědčení o ZZ  
     –  Obřadní síň MěÚ Černovice. 
 
 
4.  Jmenování zkušebních komisí 
 
Učební obor   65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
 
Předseda ZK: Mgr. Jiřina Nesládková – ředitelka VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky a učitelka OP Místopředseda 
ZK: Bc. Marie Baštová – učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů 
Členové ZK: Naděžda Pražáková - tříd. učitelka, učitelka odbor. výcviku a odborných předmětů 
                       Mgr. Miroslav Podhorský –učitel všeobec. vzděláv. a odborných předmětů  
                       Růžena Radostová – učitelka odborného výcviku. a odbor. předmětů 
                       
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: Hana Tesařová 
 
 
 
Učební obor   29-51-E/01 Potravinářská výroba 
 
Předseda ZK: Marie Hrazdilová – učitelka odbor. výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II  
Místopředseda ZK: Radka Mazancová – vedoucí učitelka odborného výcviku 
Členové ZK: Jaroslava Dušková – tříd. učitelka, učitelka odbor. výcviku a odborných předmětů 
                      Jitka Míková – učitelka odborného výcviku a odborných předmětů  
                      Mgr. Irena Paďourková –  učitelka, všeobec. vzděláv. a odborných předmětů 
 
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: Gabriela Beránková 
 
 
Učební obor   75-41-E/01 Pečovatelské služby 
 
Předseda ZK: Marie Hrazdilová – učitelka odbor. výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II  
Místopředseda ZK: Radka Mazancová – vedoucí  učitelka odborného výcviku 
Členové ZK:   Mgr. Irena Paďourková – tříd. učitelka, , všeobec. vzděl. a odbor. předmětů 
                      Eva Voštová – učitelka odbor. výcviku učitelka a odbor. předmětů 
                          Jitka Míková –učitelka odbor. výcviku a odborných předmětů 
                       
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: Dana Vítovská 
 
Učební obor   33-56-E/01  Truhlářské práce (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba) 
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Předseda ZK: Miloslav Pavlík – učitel odborného výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II 
Místopředseda: Mgr. Ing. Karel Matějů – ředitel SOŠ a SOU Třešť a učitel odborných předmětů 
Členové ZK: Ladislav Plášil– třídní učitel, učitel odbor. výcviku . a odborných předmětů                      
                      Ladislav Zíka – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                     Bc. Jiří Vít – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
 
 
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: František Kotek 
 
 
 
Učební obor   23-51-E/01  Strojírenské práce (ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba) 
 
Předseda ZK: Miloslav Pavlík – učitel odborného výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II 
Místopředseda: Mgr. Ing. Karel Matějů – ředitel SOŠ a SOU Třešť a učitel odborných předmětů 
Členové ZK:  Ladislav Plášil – třídní učitel, učitel odborného výcviku a odborných předmětů 

Mgr. Martina Kyrianová –zástupce ředitele pro teor. vyuč., učitelka všeob. vzděláv. a 
                                            odb. předmětů předmětů                      

                         Bc. Jiří Vít – učitel odborného výcviku 
  
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: Jaroslav Čekal 
 
 
 
Učební obor   36-57-E/01  Malířské a natěračské práce 
 
Předseda ZK: Miloslav Pavlík – učitel odborného výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II  
Místopředseda ZK: Ladislav Plášil–  učitel odborného výcviku a odborných předmětů  
Členové ZK: Jan Kališ – tříd. učitel, učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                      Zdeněk Šimák – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                      Ladislav Zíka – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                                                                  
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: František Kotek 
 
 
 
Učební obor  36-67-E/01  Zednické práce 
 
Předseda ZK: Miloslav Pavlík – učitel odborného výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II 
Místopředseda: Ladislav Plášil – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
Členové ZK: Jan Kališ – tříd. učitel, učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                      Ladislav Zíka – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                      Zdeněk Šimák –učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
 
- podle vyhl. č.47/2005 Sb., §3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: František Kotek 
 
 
 
 
 
Učební obor   33-56-E/01  Truhlářské práce (ŠVP Čalouník, čalounická výroba) 
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Předseda ZZ: Miloslav Pavlík – učitel odborného výcviku, SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav, Jiráskova 66/II 
Místopředseda: Ladislav Plášil –učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
Členové ZK: Jan Kališ – třídní učitel, učitel odborného výcviku a  odborných předmětů 
                      Bc. Jiří Vít – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                      Ladislav Zíka –učitelk odbrného výcviku a odb. předmětů                      
  
 
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: Jaroslava Fauová 
 
 
 
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá  
 
Předseda ZK: Mgr. Jiřina Nesládková – ředitelka VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky a učitelka OP Místopředseda 
ZK: Bc. Marie Baštová – učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů 
Členové ZK:  Eva Voštová - tříd. učitelka, učitelka odbor. výcviku a odbor. Předmětů 
                         Mgr. Miroslav Podhorský - učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 
                         Růžena Radostová – učitelka odborného výcviku a odborných předmětů 
 
 
                       
  
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                         Mgr. Ing. Karel Matějů 
                                                                                                                                  ředitel školy 
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Výsledky závěrečných zkoušek – školní rok 2018/2019      
 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
-     celkem přihlášených žáků - 3 
- prospělo  -  3 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
36-67-E/01  Zednické práce 
- celkem přihlášených žáků -  1 
- prospělo  - 1 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 

 
 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 
- celkem přihlášených žáků -  2 
- prospělo  - 2 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   - 0 
 
36-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba) 
- celkem přihlášených žáků -  2 
- prospěl  -  2 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
36-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Čalouník, čalounická výroba) 
- celkem přihlášených žáků -  1 
- prospěl  -  1 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
 
29-51-E/01 Potravinářská výroba 
- celkem přihlášených žáků -  2 
- prospělo  - 2 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
23-51-E/01 Strojírenské práce 
- celkem přihlášených žáků -  4 
- prospělo  -  3 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   1 
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78-62-C/02  Praktická škola dvouletá 
- celkem přihlášených žáků -  3 
- prospělo  -  3 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -  0 

 
 
III. A 
 
29-51-E/01  Potravinářská výroba 
-     celkem přihlášených žáků - 1 
- prospělo  -  0 
- prospělo s vyznamenáním   -  1 
- neprospělo   -   0 
 
 
75-41-E/01 Pečovatelské služby  (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby) 
- celkem přihlášených žáků -  1 
- prospěl  -  0 
- prospělo s vyznamenáním   -  1 
- neprospělo   -   0 

 
 

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
-     celkem přihlášených žáků - 2 
- prospělo  -  2 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 

 
 
36-57- E/01 Malířské  (ŠVP Malíř a natěrač, malířské a natěračské práce) 
- celkem přihlášených žáků -  2 
- prospěl  -  0 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   2 
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3. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 

Zapojení do projektu Šablony pro SŠ I. 
Název projektu: „Podpora profesního rozvoj pedagogů a jejich spolupráce se zaměstnavateli“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007611 

Trvání projektu: od 1. září 2017 do 31. srpna 2019 (24 měsíců) 

Poskytnutý objem peněžních prostředků: 397 600,- Kč 

Počet zapojených pedagogických pracovníků: 19 osob 

 

Prostředky byly dosud čerpány na následující aktivity: 

1. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – 2 osoby, v rámci šablony realizováno 25 aktivit 

pro pedagogické pracovníky a žáky (exkurze, workshopy) 

2. DVPP- semináře v délce 8 hodin 

a. osobnostně sociální rozvoj – 1 osoba 

3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – 1 osoba 

 
4. Údaje o pracovnících školy (jejich kvalifikace, praxe a způsobilost) 
 
 
Učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů  -  6    
 
Odpovídající vzdělání  -  3 (všichni SpPg) 
VŠ pedagogická  -  1 
VŠ  -  SpPg  -  1 
VŠ Bc. -  SpPg vychovatelství - 1 
 
Učitelé odborného výcviku   -  11 
 
VŠ Bc. – SpPg vychovatelství - 1 
Odp.vzdělání (SV s výuč.listem + SV s mat.zk. + DPS + SpPg)  -  10 
 
Vychovatelé  -  5 + asistent pedagoga  -  3  
 
VŠ Bc. – SpPg vychovatelství – 1 
SV s mat.zk. v jiném oboru + DPS + SpPg  -  4 
SV s výuč.listem + Akreditovaný kurz MŠMT ČR- asistent pedagoga.  -  2 
SV s výuč.listem – 1 (věková hranice 50 let)                                           
 
Provozní pracovníci  -  8 
 
THP           -  2 
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Kuchařky   -  2 
Údržbáři    -   1 
Uklízečky  -   3 
 
 
5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2018/2019 
 
V SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice byly organizovány níže uvedené formy dalšího 
vzdělávání učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů: 
 

1. Vzdělávání o aktuálních otázkách ve školství – podrobné informace – témata, určení 
pedagogických pracovníků atd. – jsou součástí PVVP SOŠ a SOU Třešť, pracoviště 
Černovice, pro školní rok 2018/2019. 
Z každého semináře je pořízen zápis včetně prezenční listiny. Cyklus seminářů se 
zakončuje besedou. 
 

2. Účast na vzdělávacích akcích, které pořádají akreditovaná zařízení – např. Pedagogická 
centra – České Budějovice, Jihlava, PPP Pelhřimov (Seminář výchovných poradců 24. 11. 
2018) atd. 
Témata a časový rozpis je součástí PVVP pro daný školní rok. 
 

3. Uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe – začínající pedagogičtí 
pracovníci se tímto adaptují na konkrétní podmínky povolání a učí se uplatňovat 
vědomosti získané v období přípravy na povolání a rozvíjet své praktické dovednosti. 
Uvádění se uskutečňuje v prvním roce po nástupu pedagogického pracovníka 
do pracovního poměru. Ukončuje se závěrečným hodnocením. 
Pokud se nedosáhne po roce uvádění stanoveného cíle, prodlouží ředitel školy dobu 
uvádění, nejdéle o další rok. 

 
4. Průběžné vzdělávání – je zaměřeno na teoretické a praktické otázky sjednocování  

výchovně vzdělávacího působení všech pedagogických pracovníků a dále na nové právní 
normy v oblasti školství a nové poznatky z pedagogiky, psychologie 
a didaktiky. 
Škola za tímto účelem zajišťuje pravidelné odebírání časopisů „ Psychologie“, „Učitelské 
noviny“ a „Speciální pedagogika“. 

       
5. Mezi další formy vzdělávání učitelů patří zejména postgraduální, specializační a funkční 

studium. 
Tato studia jsou realizována na základě kvalifikačních požadavků a příslušných právních 
předpisů – v roce 2018/2019  
- studium výchovného poradenství,  
- kurz 1. Pomoci pro pedagogy a nepedagogy 
- školení Novela školského zákona – 9. 10. 2018 
 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Šablon I  
 

- Ochrana dat ve školách -11. 10. 2018 
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6. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování žáků 
 

 
Informace o přijímání žáků pro školní rok 2019/2020 

 
kód a název                                                       počet přijímaných žáků                 délka studia 
 
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba                     8                                   3/výuční list         
ŠVP  Čalouník, čalounická výroba 
 
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba                   14                                  3/výuční list                                         
ŠVP  Truhlář, truhlářská výroba 
 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby                        14                                  3/ výuční list 
ŠVP Kuchař, kuchařské práce 
 
75-41-E/01  Pečovatelské služby                                        14                                  3/ výuční list    
ŠVP  Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby 
 
36-57-E/01  Malířské a natěračské práce                            8                                  3/výuční list   
ŠVP  Malíř a natěrač, malířské a natěračské práce 
 
29-51-E/01  Potravinářská výroba                                      14                                 3/ výuční list    
ŠVP  Cukrář, cukrářská výroba 
 
23-51-E/01 Strojírenská výroba                                           14                                3/výuční list  
ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba 
 
78-62-C/02  Praktická škola dvouletá                                  8                                 2/závěrečné 
ŠVP  Praktická škola dvouletá                                                                                      vysvědčení                                       
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Výsledky přijímacího řízení 
 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 5 4 

Stravovací a ubytovací služby 8 7 

Potravinářská výroba 10 7 

Pečovatelské služby 4 1 

Zednické práce 3 3 

Strojírenské práce 5 4 

Praktická škola dvouletá 2 2 

 

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KOL PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 4 3 

Stravovací a ubytovací služby 6 5 

Potravinářská výroba 9 6 

Pečovatelské služby 4 1 

Zednické práce 3 3 

Strojírenské práce 5 4 

Praktická škola dvouletá 2 2 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 0 0 

Stravovací a ubytovací služby 2 2 

Potravinářská výroba 0 0 

Pečovatelské služby 0 0 

Zednické práce 0 0 

Strojírenské práce 0 0 

Praktická škola dvouletá 0 0 
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Výsledky 3. kola přijímacího řízení 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 0 0 

Stravovací a ubytovací služby 0 0 

Potravinářská výroba 1 1 

Pečovatelské služby 0 0 

Zednické práce 0 0 

Strojírenské práce 0 0 

Praktická škola dvouletá 0 0 

 

Výsledky 4. kola přijímacího řízení 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 1 1 

Stravovací a ubytovací služby 0 0 

Potravinářská výroba 0 0 

Pečovatelské služby 0 0 

Zednické práce 0 0 

Strojírenské práce 0 0 

Praktická škola dvouletá 0 0 

 

7. Aktivity školy 
 

Účast na prezentacích středních škol 
  
Prezenční výstava středních  Jindřichův Hradec          4. 10. 2018     
škol a učilišť a firem           
Prezentace středních škol  Tábor          17. 10. 2018   
a odborných učilišť          
Přehlídka středních škol   Havlíčkův Brod        31. 10. 2018   
Kam po ZŠ aneb    Pelhřimov          6. 11. 2018   
MOZAIKA středních škol          
Přehlídka středních škol   Jihlava    9. 11. 2018        
oblasti Vysočiny           
Vzdělání a řemeslo    České Budějovice        7. – 9. 11. 2018      
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Exkurze 
• Restaruace U Dubu – obor SUS 

• Energie pro budoucnost – 4. října 2018 

• DS Bechyně - obor PS, 22. 5. 2019 

• Hrádek u Pacova – Třídíme odpady – 27. 5. 2019 - II. roč. všech oborů 

 

Workshopy 

• DS Bechyně    obor PS  22. 5. 2019  

• Resort Mlýn Černovice    obor SUS  23. 4. 2019 

• SOŠ a SOU Třešť    obor SUS a PV  26. 3. 2019 

• Pekárna Adélka a.s.   obor SUS a PV 

• Kovandovi, s. r. o. BON – BON  obor PV,   1. 7. 2019, 14. 2. 2019 

• Domov Kopretina Černovice, přísp.org. obor PS,   12. 12. 2018 

• Gastrofest České Budějovice  obor SUS, PV,   22. 11. 2018 

• Restaruace U Dubu   obor SUS,   2. 10. 2018 

• Farma Poříčí, s.r.o.   obor PV  28. 8. 2019 

• Kasalova Pila, a.s. Jindřichův Hradec    1. 7. 2019 

• Gühring s. r.o. Líně – Sulkov   obor SP  5. 6. 2019 

• Agrostroj Pelhřimov a. s.     28. 5. 2019 

• Pacovské strojírny a.s.     26. 4. 2019  

• MAFELL AG,        27. 3. 2019 

• Cembrit, a.s.        19. 2. 2019 

• Truhlářství Plášil,       11. 12. 2018 

• Firma EKO-komíny,       6. 11. 2018 

• BRISK Tábor, a.s.,       9. 10. 2018 

• BJS – Humpolec,       8. 9. 2018 

            Čalounictví Pacov    obor ČP  23. 1. 2019 
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 Workshopy konané v našem zařízení 

 - Pekárna Adélka a.s. Gabriela Beránková,  pro obor PV,  6. 6. 2019 

 - DD Proseč u Pošné – Dana Vítovská,  pro obor PS,  16. 1. 2019 

 - Restaurace U Dubu – pí Schneiderová a pí Kubisová,  5. 9. 2018 

            - Gühring s. r.o.      obor SP  11. 3. 2019  

Besedy a školení konané v našem zařízení 

Právní důsledky zneužívání návykových látek – 1. 4. 2019 

Kurz 1. Pomoci – 30. 1. 2019 

Školení „Internet“ – 12. 2. 2019 

Školení „Právní vědomí“- 12. 2. 2019 

Mapování kompetencí – 1. 10. 2018 

Ochrana člověka za mimořádných událostí – 17. 10. 2018 

Přednáška na Úřadu práce v Pelhřimově – 17. 5. 2019 

Sexuální výchova, AIDS – 19. 6. 2019 

 

Soutěže žáků 
  

• III. ročník turnaje v přehazované (v Černovicích) - 1. místo 

• V. ročník soutěže odborných dovedností v oboru vzdělávání PS (Hořice 
     v Podkrkonoší) - 2. místo 

• Truhlář roku (České Budějovice) – 2. místo 

• Soutěž o nejkrásnější vánoční pohlednici – 18. 12. 2018 – 2. místo 
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8. Údaje o mimoškolních aktivitách 
 

 
Přehled akcí žáků ve školním roce 2018/2019 vyplývajících 

z plánu výchovně vzdělávací práce 
 

 
 

- výstavy prací v mimoškolních činnostech 
- organizování večerů k různým příležitostem 
- organizování různých turnajů a soutěží v mimoškolní činnosti 
- pořádání besed a rozhovorů na daná témata 
- účast žáků při pomoci na různých činnostech (brigády, pomoc starším občanům města) 
- účast na akci Čistá Vysočina 

 
Zaznamenán výčet nejdůležitějších akcí. 
 

Hodnocení činnosti výchovy mimo vyučování ve školním roce 2018/2019 – pracoviště 
Černovice 
 
Základem činnosti při výchově mimo vyučování v hodnoceném období je roční plán, který byl dále 
zpracován vedoucím vychovatelem do měsíčních plánů a dále až do týdenních plánů 
v jednotlivých výchovných skupinách. 
 
Ve sportovní činnosti se uskutečnilo několik turnajů a utkání – ve vybíjené, florbalu, badmintonu, 
ve stolním tenisu. V podzimních a jarních měsících byla organizována tzv. rekreační nebo 
sportovní odpoledne, ve kterých si činnost, zejména sportovní, ale i poznávací nebo vědomostní, 
organizují žáci společně s vychovatelem dle zájmu žáků v jednotlivých skupinách. V rámci 
rekreačních odpolední, byly podnikány delší turistické vycházky do okolí Černovic a jsou ukončeny 
posezením u ohně s opékáním uzeniny. Další činnosti probíhaly v jednotlivých výchovných 
skupinách s využitím všech dostupných sportovišť a okolí Černovic. K dispozici byla tělocvična, 
posilovna, hřiště na odbíjenou a kopanou.  
 
V kulturní a společenské činnosti byly organizovány večery k různým příležitostem – seznamovací 
večer, mikulášské a vánoční setkání spojené s ukončením kalendářního roku, maškarní besídka, 
večer na rozloučenou s žáky III. ročníků a se školním rokem. Uskutečnila se soutěž ve 
společenských hrách. Během roku jsou zařazovány besedy a rozhovory s žáky na daná témata. 
K těmto činnostem je využívána spolupráce s metodikem pro sociálně patologické jevy a 
výchovného poradce. Další činnost probíhala ve výchovných skupinách, kde byla plánována ve 
spolupráci vychovatele a žáků každé skupiny. Tím se zajišťuje aktivnější zapojení žáků. 
 
Činnost zájmových kroužků probíhala průběžně od měsíce října 2018 do konce června 2019 podle 
aktuálního zájmu žáků. Žáci a žákyně se mohli zapojit do činnosti kroužku práce na PC, pletení 
z pedigu, ručních prací, hudebního, střeleckého a posilovacího kroužku a kroužku cvičení jógy. 
V hodnoceném školním roce byly činnosti zájmových kroužků pojaty jako určitá forma terapií, 
relaxace a vzdělávání, např. arteterapie, muzikoterapie a relaxačně pohybová činnost. Výsledků 
činností kroužků bylo využíváno k výzdobě školy jednak stálé, ale i příležitostné (vánoce, 
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velikonoce, apod.). Dále se využívají na přípravu upomínkových předmětů (pro žáky, při různých 
výročích, prezentacích školy, dne otevřených dveří, apod.) a rovněž při školních společenských 
událostech (setkání s bývalými zaměstnanci, atd.). 

 
Hodnocení činnosti zájmových kroužků ve školním roce 2018 - 2019 
 
Ve školním roce 2018 – 2019 byla žákům nabízena činnost v 7 zájmových útvarech. Činnost 
zájmových kroužků bývá zahajována v měsících říjnu a listopadu. Jedná se o období, kdy jsou 
výrazně omezeny možnosti pobytu v přírodě z důvodu nepříznivého počasí. 
Kroužky navštěvuje vždy určitý počet přihlášených zájemců. Příležitost mají docházet, třeba jen 
dočasně i ostatní žáci, aby se seznámili s činností. Kroužky nejsou uzavřenou skupinou. 
 
Hodnocení jednotlivých zájmových kroužků: 
 
Hudební kroužek (muzikoterapie), vedoucí pí Filipová 
Kroužek navštěvuje 7 dívek a 4 chlapci. Základem je terapie hudbou - zpěv, hudební doprovod 
(kytara, harmonika, rytmické nástroje, tzv. hra na tělo  („Orfova metoda“), hudební hádanky, 
poslech hudby, rytmický, melodický a intonační rozbor písní). Žáci se učí správné intonaci, rytmu, 
používání rytmických a hudebních nástrojů. S pásmem vánočních koled a písní vystoupili na 
vánoční besídce. Připravují se na rozloučení s žáky 3 ročníků.  
 
Cvičení jógy, vedoucí pí. Filipová 
Kroužek zahájil činnost v měsíci říjnu 2018, je přihlášeno 6 dívek a 3 chlapci. Cvičení motivuje 
k psychickému uvolnění a fyzickému posílení těla, posílení imunitního systému a koncentrace. 
Díky dechovým technikám dochází k prohloubení dechu a posílení toku kyslíku. Jedná se o silně 
motivující cvičení, které prospívá zdraví každého jedince. 
 
Střelecký kroužek, vedoucí p. Šibra 
Do kroužku bylo přihlášeno 5 žáků, v současné době ho navštěvují 4 žáci. Činnost byla zahájena 
v měsíci lednu 2019. Učí se základům střelby, ovládání a údržbě vzduchovek zásadám bezpečnosti 
při střelbě. Při činnosti kroužku se žáci učí koncentraci, trpělivosti a koordinaci pohybů.  
 
Pletení z pedigu, vedoucí pí. Štěpánová  
Do kroužku je přihlášeno 8 žáků, pravidelně ho navštěvuje 8 žáků. Žáci dochází podle aktuálního 
zájmu, výrobky žáků (košíčky různých tvarů) jsou využívány při akcích školy (den otevřených dveří, 
exkurze, výzdoba školy), žáci rovněž mají možnost si zhotovit výrobky pro své blízké, tato činnost 
rozvíjí kolektivní vztahy mezi žáky, žáci si procvičují zručnost, pečlivost, vytrvalost, sebeovládání, 
trpělivost, je využívána i pomoc učebního oboru TP (příprava podložek pro pletení).  
 
Kroužek ručních prací, vedoucí sl. Paďourková   
Do kroužku je přihlášeno 6 děvčat, některé dívky se v rámci činnosti kroužku zapojily do výtvarné 
soutěže PO očima dětí, vyráběly si karnevalové masky, podílely se na přípravě ozdobných 
předmětů, obrázků, dekorace na vánoce a velikonoce, při činnosti bylo využíváno přírodních 
materiálů (papír, dřevo, obilí, šustí, seno, atd.), výrobky pak byly využity při Dnu otevřených dveří, 
jako dárky pro exkurze, k výzdobě školy a internátů na vánoce, velikonoce, při akcích ve VMV. 
V průběhu činnosti se využívají některé terapeutické metody (arteterapie, egoterapie, 
muzikoterapie).  
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Posilovací kroužek, vedoucí p. Plášil 
Do kroužku bylo přihlášeno 6 chlapců a 5 děvčat. Žáci se učí pečovat o své zdraví, zvyšují si svou 
fyzickou kondici.  
 
Práce na PC, vedoucí p. Plášil 
Činnost probíhá 2x týdně v ranních hodinách. Byl určen jak pro žáky ubytované na internátu, tak 
i pro žáky dojíždějící. Činnosti se zúčastňovalo 5 žáků. Žáci se zdokonalovali v práci na PC, největší 
zájem ze strany žáků byl o poslech hudby, hry, internet, chatování, psaní SMS, využívána byla 
rovněž interaktivní tabule. Činnost kroužku byla ukončena v měsíci lednu.   
 
9. Provedené kontroly v SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice 
 
1. Inspekční činnost ČŠI  
Konaná dne ve dnech 13. – 15. 5. 2019  
  
Kontrolu provedla:  Mgr. Andrea Zadinová 
   Bc. Bohuslava Dvořáková 
   Ing., Mgr. Libor Babák, PhD., MBA 
   Ing. Ladislav Fiala 
 
 
Předmět kontroly: 
 
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných školních 
vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu 
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) téhož 
zákona, se zaměřením na neúspěšnost ve společné části maturitní zkoušky (hodnocené období 
2015/2016 až 2017/2018 k termínu konání inspekční činnosti). 
 
Výsledek kontrolní činnosti: viz výroční zpráva v části A 
 
 
2. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
Kontrola konaná dne 9. 4. 2019 
 
Kontrolu provedla: pí Eva Přesličková 
   pí Blanka Tomcová 
 
Předmět kontroly: 
- zákon č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. ve spojení 
s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., vyhláška 432/2003 Sb. 
 
- zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů, ve 
spojení s vyhl. č. 79/2013 Sb. 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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10. Hodnocení minimálního preventivního programu a metodika prevence 
 
 

 
HODNOCENÍ 

Minimálního preventivního programu prevence sociálně patologických jevů  
dětí a mládeže v SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice 2018/2019 

 
 

Na úseku školních činností proběhly besedy na určená témata v rámci třídnických hodin 
v uvedených termínech a pro věkové skupiny. Přednáška na téma „Drogy a právní důsledky jejich 
zneužívání“, kterou lektorovali příslušníci OO Policie ČR z Kamenice nad Lipou se konala dne 1. 4. 
2019 pro žáky 1. ročníku. Tato témata byla také probírána  na pravidelných třídnických hodinách. 
Informační nástěnka je umístěna  na viditelném místě (chodba v 1. podlaží) a poskytuje žákům 
dostatečné informace o problematice sociálně patologických jevů a přehled kontaktů, kde získat 
informace  i odbornou pomoc.  
Sportovní den školy (16. 5. 2019) je mezi žáky velmi oblíben. V tento den se vyučování nekoná. 
Vzhledem k příznivému počasí proběhl program v plném rozsahu. Soutěžilo se v následujících 
disciplínách: vrh koulí, hod granátem, skok do dálky a orientační běh. Ochrana člověka za 
mimořádných událostí (17. 10. 2018) – během dne byli žáci seznámeni         jak se zachovat 
v případech neočekávaných situacích, např. při teroristickém útoku ve škole.  
Proběhly i praktické ukázky za aktivní účasti našich žáků. Tematická exkurze pro žáky druhých 
ročníků  se v tomto školním roce konala 27. 5. 2019 v rámci environmentálního programu do fy 
SOMPO, a. s v Hrádku u Pacova (sběr, třídění a ukládání odpadů).  
Odborné exkurze se zúčastnili žáci všech ročníků. Cílem bylo zvýšení zájmu o vybraný obor. Z 
vybraných exkurzí jsou pořízeny obrazové záznamy na nástěnkách umístěných v prostorách 
školy. 
Beseda se zástupci Úřadu práce proběhla v měsíci květnu (31. 5. 2019) pro 3. ročníky. 
Školního výletu se zúčastnili téměř všichni žáci jednotlivých tříd. 
Spolupráce s MěÚ Černovice: slavnostní předání výučních listů absolventům studia               
 19. 6. 2019. 
Spolupráce s odd. péče o dítě, kurátory pro mládež: byly jim poskytovány informace o studiu a 
chování žáků, často i v rámci jejich osobních návštěv. 
Spolupráce s policií ČR: ohlašovací povinnost, vypracovávání posudků na písemnou žádost – 
prováděno průběžně ve školním roce, besedy – alespoň 1x ročně, součinnost školního metodika 
prevence při šetření přestupků (např. distribuce a zneužití marihuany, alkohol, krádeže apod.). 
Spolupráce školního metodika prevence s výchovným poradcem, pedagogy a třídními učiteli 
spočívala v předávání vzájemných informací, účastí na výchovných komisích dle potřeby, 
s pedagogicko-psychologickou poradnou, konzultace při tvorbě MPP a účast na seminářích 
konaných pod jejich záštitou či Krajem Vysočina. 
 
Základem činnosti při výchově mimo vyučování byl roční plán rozpracovaný vedoucím 
vychovatelem do měsíčních plánů VMV a vychovateli do týdenních plánů v jednotlivých 
skupinách. 
Sportovní činnosti se týkaly turnajů v sálové kopané, nohejbalu, vybíjené, stolního tenisu, šachu 
a dámě a badmintonu. Vítězové byli vždy zveřejněni na nástěnce. 
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Rekreační odpoledne: činnost si organizovaly jednotlivé skupiny v měsících září a říjen, zúčastnili 
se všichni ubytovaní žáci. Rekreační odpoledne proběhlo 4x, pro žáky byly připraveny různé 
soutěže a disciplíny. Cílem bylo posilování interakčních vztahů. 
Turistické odpoledne: ubytovaní žáci se zúčastnili pěší turistiky do okolí Černovic (na Svidník, 
Svatou Annu) celkem 3x. Cílem bylo zvýšení fyzické zdatnosti a posílení interakčních vztahů. 
 
Kulturní a společenská činnost: v září se konal seznamovací večer na zahájení školního roku, 
cílem bylo seznámení a začlenění 1. ročníků mezi ostatní spolužáky, v prosinci Mikulášská 
diskotéka pro všechny ubytované, v březnu maškarní diskotéka a v květnu slavnostní rozloučení 
se žáky 3. ročníků za účasti ostatních pedagogů a vedení školy. Cílem bylo posilování pozitivních 
vztahů mezi spolužáky. 
Besedy na zadané téma proběhly dle týdenních plánů v jednotlivých skupinách. 
Dobročinné akce ve spolupráci s MěÚ Černovice se neuskutečnily. Jsou dány zájmem MěÚ a 
občanů od kterých nebyly vzneseny žádné požadavky. 
Vybraní žáci se zúčastnili v rámci environmentálního programu akce „Čistá Vysočina“ 
Žákovská knihovna: přes veškerou snahu se stále nedaří zvýšit zájem o četbu. Pravidelné výpůjčky 
provádí pouze několik žáků. 
Společenské soutěže jako Člověče, nezlob se, interakční hry – žáci se jich účastní v průběhu celého 
školného roku.  
Žáci se v minulém školním roce seberealizovali v mnoha zájmových kroužcích:  
sportovní (10 žáků), posilovací (4), střelecký (6), ruční práce (5), keramický s vlastní dílnou a 
vypalovací pecí (6) – výroba drobných upomínkových předmětů a ozdob pro školu, hudební (4). 
 
Minimální preventivní program byl zaměřen na interaktivní techniky, nácviky praktických 
psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody 
vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, k výchově k zdravému životnímu stylu, vytvoření 
podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže, k průběžnému sledování 
konkrétních podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů a 
uplatňování forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí (včetně šikany). 
 
 
Vypracoval v Černovicích dne 28. 6. 2019 
školní metodik prevence:  Mgr. Miroslav Podhorský 
 
 
 
 
   Schválil:           Mgr. Ing. Karel Matějů 
                                         ředitel 
                                  SOŠ a SOU Třešť          
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Hodnocení činnosti školního metodika prevence 
 
(Standardní činnosti školního metodika prevence SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice 
Vychází dle přílohy č. 3 vyhlášky č.72/2005 Sb.) 
 
Metodické a koordinační činnosti 

• Koordinace tvorby a kontrola realizace Preventivního programu školy. 
• Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, apod.). 
o Výskyt omamných a psychotropních látek nebyl v našem zařízení ve školním roce 

2018/2019 zaznamenán. (Šetření Policií ČR – podání svědeckých výpovědí)  
o Žáci pod vlivem alkoholu – žádný záznam  
o Kouření tabákových výrobků - žáci byli přistiženi dle písemných záznamů 1x. 
o Krádeže – 0 záznamy  

• Vše projednáno ve výchovných komisích a řešeno výchovným opatřením. 
 

• Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 
problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit            
v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými 
a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů. 

• Vedení písemných záznamů a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená               
a realizovaná opatření. 

 
Informační činnosti 
• Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů 

pedagogickým pracovníkům školy. 
• Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací            

 a zkušeností. 
• Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence 

sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, 
poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící 
v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci). 

• Podávání informací 2 x ve školním roce při pedagogické radě. 
 
Poradenské činnosti 
• Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; 

poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům (ve spolupráci   
 s třídními učiteli). 

• Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje 
sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně 
rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. 

 
Vypracoval ŠMP:  Mgr. Miroslav Podhorský 
V Černovicích dne 28. 6. 2019 
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