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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 31. 8. 2020. 
 
Na zasedání Školské rady byla zpráva schválena dne 13. 10. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Třešti, dne 14. 10. 2020 
 
 
 
Za SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
 
 
 
 
 
          ………………………………….. 

Mgr. Ing. Karel Matějů 
             ředitel SOŠ, SOU a ZŠ 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 

C – Pracoviště Černovice, Dobešovská 1 
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1. Základní údaje o škole 

NÁZEV A ADRESA ŠKOLY  

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

Rozhodnutím Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 17. 3. 2020 byla škola od 1. 7. 2020 sloučena 

se Základní školou speciální, Dobešovská 1, Černovice.  

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. Nově poskytuje i základní vzdělání na 

Základní škole speciální v Černovicích, Dobešovská 1. 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY 

Kraj Vysočina 

VEDENÍ ŠKOLY  

Ředitel školy:      Mgr. Ing. Karel Matějů  

Statutární zástupce:    Ing. Marie Čejková 

(současně zástupce ředitele pro teoretickou výuku) 

ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP 

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

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Zasedání školské rady proběhlo 28. 8.2020 ve složení 
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 
Mgr. Medková Zuzana   - předsedkyně za základní školu Černovice 
Mgr. Vaníček Miroslav   - za zřizovatele základní školu Černovice 
Martínková Jana   - za zákonné zástupce ZŠ Černovice 
 
Předsedou školské rady je Mgr. Miroslav Podhorský, učitel.  
Projednávaly se organizační změny sloučení škol a změny ve školním řádu. 
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A – Pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 
 

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 22 učitelů, z toho: 

 6 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 

  16 učitelů odborných předmětů 

o 3 asistentky pedagoga 

 Zástupce pro praktické vyučování – 2, zodpovídají za: 

o 16 učitelů, z toho: 

 2 učitelé pro obory zaměřené na pečovatelské služby 

 2 učitelé pro truhlářské obory 
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 2 učitelé pro řeznické obory 

 3 učitelé pro zahradnické obory 

 4 učitelé pro cukrářské obory 

 3 učitelé pro kuchařské obory 

 Zástupce pro výchovu mimo vyučování – 1, zodpovídá za: 

o 4 vychovatelky 

 Zástupce pro provozní a ekonomický úsek 1 

o 2  - pracovnice ekonomického úseku 

o 9 - zaměstnanci na úseku údržby a úklidu 

o 1 - pracovnice na pracovišti školní cukrárna U Schumpetera 

 Vedoucí školní jídelny - 1 

o Kuchařky - 3 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 
Přijímací řízení proběhlo podle ustanovení § 59 a násl., § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o 
přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o žádosti podle 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 
Všechny doručené přihlášky byly řádně zaregistrovány a vedeny ve spisu. 
 

I. kolo přijímacího řízení 
Počet přihlášek k přijímacímu řízení podaných v termínu bylo celkem 112. 
 
Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů: 
Kód     Učební obor       Počet přihlášek    
64-41-L/51    Podnikání        21 
65-51-H/01    Kuchař – číšník       12 
29-54-H/01    Cukrář         21 
41-52-H/01    Zahradník        15 
29-56-H/01    Řezník – uzenář       4 
33-56-H/01    Truhlář        7 
65-51-E/01    Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce   11 
29-51-E/01    Potravinářská výroba – cukrářské práce    7 
29-51-E/01    Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce  1 
75-41-E/01    Pečovatelské služby       8 
41-52-E/01    Zahradnické práce       5  
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33-56-E/01    Truhlářská a čalounická výroba 
ŠVP Truhlář, truhlářská výroba     0 

Celkem            112 
 
Průběh I. kola přijímacího řízení 
Žákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., § 4, odst. 3, písemně oznámeno, že se 
přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. Žákům a uchazečům 
o maturitní obor Podnikání bylo písemně oznámeno, že se přijímací zkouška koná a bylo jim 
přiděleno a oznámeno evidenční číslo. Přijímací řízení bylo provedeno na základě stanovených 
kritérií. 
Rozhodnutím ředitele školy bylo přijato celkem 108 uchazečů. 
 

Přehled přijatých zápisových lístků po I. kole přijímacího řízení 
 
Kód   Učební obor             Počet zápisových lístků 
65-51-H/01  Kuchař – číšník        6 
29-54-H/01  Cukrář          11 
41-52-H/01  Zahradník         9 
29-56-H/01  Řezník – uzenář        4 
33-56-H/01  Truhlář         5 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce    5 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – cukrářské práce     4 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce   0 
75-41-E/01  Pečovatelské služby        7 
41-52-E/01  Zahradnické práce        4  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 

ŠVP Truhlář, truhlářská výroba 0 
Celkem           55   
 

II. kolo přijímacího řízení 
 
Počet přihlášek k přijímacímu řízení podaných v termínu bylo celkem 17. 
Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů: 
Kód   Učební obor        Počet přihlášek 
64-41-L/51  Podnikání         7  
65-51-H/01  Kuchař – číšník        2 
29-54-H/01  Cukrář          3 
41-52-H/01  Zahradník         0 
29-56-H/01  Řezník – uzenář        0 
33-56-H/01  Truhlář         1 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce    2 
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29-51-E/01  Potravinářská výroba – cukrářské práce     1 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce   0 
75-41-E/01  Pečovatelské služby        1 
41-52-E/01  Zahradnické práce        0  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 

ŠVP Truhlář, truhlářská výroba      0 
Celkem           17   
 

Průběh II. kola přijímacího řízení 

Žákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., § 4, odst. 3, písemně oznámeno, že se 
přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. Žákům a uchazečům 
o maturitní obor Podnikání bylo písemně oznámeno, že se přijímací zkouška koná a bylo jim 
přiděleno a oznámeno evidenční číslo. Přijímací řízení bylo provedeno na základě stanovených 
kritérií. 

Rozhodnutím ředitele školy bylo přijato celkem 17 uchazečů. 

Přehled přijatých zápisových lístků po II. kole 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        0 
29-56-H/01   Řezník – uzenář       0 
33-56-H/01   Truhlář        1 
65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce   1 
29-51-E/01   Potravinářská výroba – cukrářské práce    0 
29-51-E/01   Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce  0 
75-41-E/01   Pečovatelské služby       1 
41-52-E/01   Zahradnické práce       0  
33-56-E/01   Truhlářská a čalounická výroba 

ŠVP Truhlář, truhlářská výroba     0 
Celkem           5   
 
Na základě přijatých zápisových lístků je pro druhé kolo přijímacího řízení a školní rok 2019/2020 
přijato ke vzdělávání 5 uchazečů učebních oborů. Dále bylo v rámci druhého kola přijato 7 
uchazečů o maturitní obor Podnikání. Celkem tedy 12 žáků a uchazečů. 

III. kolo přijímacího řízení 

Počet přihlášek k přijímacímu řízení podaných v termínu byly celkem 3. 
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Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů: 

Kód    Učební obor        Počet přihlášek 

65-51-H/01   Kuchař – číšník        1 
29-54-H/01   Cukrář         1 
41-52-H/01   Zahradník         0 
29-56-H/01   Řezník – uzenář        0 
33-56-H/01   Truhlář         0 
65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce    0 
29-51-E/01   Potravinářská výroba – cukrářské práce     0 
29-51-E/01   Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce   0 
75-41-E/01   Pečovatelské služby        0 
41-52-E/01   Zahradnické práce        1  
33-56-E/01   Truhlářská a čalounická výroba 

ŠVP Truhlář, truhlářská výroba      0 
Celkem            3  
 
Průběh III. kola přijímacího řízení 

Žákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., § 4, odst. 3, písemně oznámeno, že se 
přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. 

Rozhodnutím ředitele školy byli přijati celkem 3 uchazeči. 

Přehled přijatých zápisových lístků ve III. kole 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          0 
29-56-H/01  Řezník – uzenář        0 
33-56-H/01  Truhlář          0 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce    0 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – cukrářské práce     0 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce   0 
75-41-E/01  Pečovatelské služby        0 
41-52-E/01  Zahradnické práce        1  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 

ŠVP Truhlář, truhlářská výroba      0 
Celkem           3   
 
Na základě přijatých zápisových lístků jsou pro třetí kolo přijímacího řízení a školní rok 2019/2020 
přijati ke vzdělávání 3 uchazeči učebních oborů. 

IV. kolo přijímacího řízení 
Počet přihlášek k přijímacímu řízení podaných v termínu (do 29. 8. 2019) byly celkem 5. 
Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů: 
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Kód  Učební obor         Počet přihlášek 
65-51-H/01  Kuchař – číšník         3 
29-54-H/01  Cukrář           0 
41-52-H/01  Zahradník          0 
29-56-H/01  Řezník – uzenář         0 
33-56-H/01  Truhlář          0 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce     0 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – cukrářské práce      1 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce    0 
75-41-E/01  Pečovatelské služby         1 
41-52-E/01  Zahradnické práce         0  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 

ŠVP Truhlář, truhlářská výroba       0 
Celkem            5  
 
Průběh IV. kola přijímacího řízení 

Žákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., § 4, odst. 3, písemně oznámeno, že se 
přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. 

Rozhodnutím ředitele školy bylo přijato celkem 5 uchazečů. 

Přehled přijatých zápisových lístků ve IV. kole přijímacího řízení 
 
Kód   Učební obor           Počet zápisových lístků 
65-51-H/01  Kuchař – číšník        3 
29-54-H/01  Cukrář          0 
41-52-H/01  Zahradník               0 
29-56-H/01  Řezník – uzenář        0 
33-56-H/01  Truhlář          0 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce    0 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – cukrářské práce     1   
75-41-E/01  Pečovatelské služby        1 
41-52-E/01  Zahradnické práce        0  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 

ŠVP Truhlář, truhlářská výroba      0 
Celkem           4   

Na základě přijatých zápisových lístků jsou pro čtvrté kolo přijímacího řízení a školní rok 
2019/2020 přijati ke vzdělávání 4 uchazeči učebních oborů. 

V. kolo přijímacího řízení 
Počet přihlášek k přijímacímu řízení podaných v termínu (do 12. 9. 2019) byly celkem 2. 
Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů: 
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Kód   Učební obor         Počet přihlášek 
65-51-H/01  Kuchař – číšník         1 
29-54-H/01  Cukrář           0 
41-52-H/01  Zahradník          0 
29-56-H/01  Řezník – uzenář         0 
33-56-H/01  Truhlář          0 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce     0 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – cukrářské práce      0 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce    0 
75-41-E/01  Pečovatelské služby         1 
41-52-E/01  Zahradnické práce         0  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 

ŠVP Truhlář, truhlářská výroba       0 
Celkem            2  
 
Průběh V. kola přijímacího řízení 
Žákům a uchazečům bylo podle Vyhlášky č. 671/2004 Sb., § 4, odst. 3, písemně oznámeno, že se 
přijímací zkouška nekoná a bylo jim přiděleno a oznámeno evidenční číslo. 
Rozhodnutím ředitele školy byli přijati celkem 2 uchazeči. 
 

Přehled přijatých zápisových lístků v V. kole přijímacího řízení 
 
Kód   Učební obor       Počet zápisových lístků 
65-51-H/01  Kuchař – číšník       1 
29-54-H/01  Cukrář         0 
41-52-H/01  Zahradník        0 
29-56-H/01  Řezník – uzenář       0 
33-56-H/01  Truhlář        0 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce   0 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – cukrářské práce    0 
29-51-E/01  Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce  0 
75-41-E/01  Pečovatelské služby       1 
41-52-E/01  Zahradnické práce      0  
33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba 

ŠVP Truhlář, truhlářská výroba     0 
Celkem          2   
Na základě přijatých zápisových lístků jsou pro páté kolo přijímacího řízení a školní rok 
2019/2020 přijati ke vzdělávání 2 uchazeči učebních oborů. 
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Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2020/2021 
  

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 

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 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 
prospěl s vyznamenáním - 45 
prospěl - 157  
neprospěl – 24 
 

Prospěch a absence dle jednotlivých tříd 
 
Průměry žáků pro pracoviště Třešť 

Třída Počet žáků Z toho hodnocení 
V             P              5             N 

Ø prospěch Ø absence na žáka 
Celkem      
neomluvená 

E1 13 3             7              3             - 1.660    9,61                   0,15 
E2A 16 1            11             4             - 2,262   57,75                  2,25 
E2B 10 2              7             1             - 2,230           29,40                  3,90 
E3 16 0            16             -              - 2,242   57,87                  5,63 

H1A 25 9            12             4              - 1,841   37,48                  1,32 
H1B 18 5            11             2             - 1,889   21,72                  1,06 
H2A 13 5              8            -              - 1,610   21,15                      - 
H2B 23 5            16             2             -  1,971   22,91                   0,74 
H3 19 0            19            -             -  2,076   27,84                  3,00 
S1 15 5              8             2            - 1,762   38,93                   0,47 
S2 11 3              5             3            -   1,856     9,45                     2,00 
S3 13 4              9             -             - 1,867    16,38                     - 
N1 15 2            10             3             - 1,979    43,40                       - 
N2 19 1             18             -            - 2,302    35,21                       - 

 

Celkový prospěch žáků u závěrečných zkoušek 
prospěl s vyznamenáním – 5 

prospěl – 38 

neprospěl - 5 

 

Celkový prospěch žáků u maturitní zkoušky 
prospěl s vyznamenáním - 0 

prospěl - 14 

neprospěl – 4 
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Organizace maturitních a závěrečných zkoušek  
 
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 
 
Rozhodnutí ředitele školy 
 
rozhodnutí č.: 12/T/20 
ze dne:  15. 5. 2020 
 
Jednotné závěrečné zkoušky 2020  
      
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), § 74 a 75 a s vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., § 4 a 5 o 
ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a dále v souladu s mimořádnou 
situací ohledně preventivních opatření v souvislosti s vývojem nákazy COVID-19 vydávám tyto 
pokyny k závěrečným zkouškám: 
 
1. Ukončení odborné přípravy a vydání příslušných dokladů 
29. května 2020 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k jednotné 
závěrečné zkoušce 
 
2. Termíny konání jednotlivých závěrečných zkoušek  
    
Písemná část – 1. června 2020 od 8,00 hod (E3, S3, H3) 
 
29. května a 1. června 2020 – kontrola a příprava pracoviště, pracovních pomůcek a nářadí před 
konáním závěrečné zkoušky praktické 
 
Praktická část: 

 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  
o 3. – 5. 6. 2020; pracoviště odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť 

 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce) 
o 8. – 12. 6. 2020; pracoviště odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť 

 41-52-E/01 Zahradnické práce  
o 2. 6. 2020 – pracoviště odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť 

 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP řeznické a uzenářské práce) 
o 3. – 4. 6. 2020; pracoviště odborného výcviku Kostelecké uzeniny a. s. 

 75-41-E/01 Pečovatelské služby 
o 2. – 3. 6. 2020; pracoviště odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť 

 33-56-E/01 Truhlářské a čalounická výroba (ŠVP Truhlářská výroba) 
o 2. 6. – 4. 6. 2020; pracoviště SOŠ a SOU Třešť  

 65-51-H/01 Kuchař číšník 
o 2. – 4. 6. 2020; restaurace Svět, Třešť 

 29-54-H/01 Cukrář 
o 2. – 5.6.2020; pracoviště odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť 

 41-52-H/01 Zahradník 
o 3. 6. 2020; pracoviště odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť 

 29-56-H/01 Řezník uzenář 
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o 3. – 4. 6. 2020; pracoviště odborného výcviku Kostelecké uzeniny, a. s.; Kostelec 
 
Ústní část: 

 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
o 18. 6. 2020 od 7,30 hod, učebna 32 

 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce) 
o 15. 6. 2020 od 8,00 hod, učebna 32 

 41-52-E/01 Zahradnické práce 
o 19. 6. 2020 od 8,00 hod učebna 32 

 29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Řeznické a uzenářské práce) 
o 18. 6. 2020 od 14,45 hod; učebna č. 32  

 75-41-E/01 Pečovatelské služby 
o 18. 6. 2020 od 14,00 hod; učebna č. 32 

 33-56-E/01 Truhlářské a čalounická výroba (ŠVP Truhlářská výroba) 
o 17. 6. 2020 od 8,00 hod; učebna č. 32 

 65-51-H/01 Kuchař číšník 
o 18. 6. 2020 od 11,30 hod; učebna č. 32 

 29-54-H/01 Cukrář 
o 15. 6. 2020 od 12,15 hod, učebna č. 32 

 41-52-H/01 Zahradník 
o 19. 6. 2020 od 9,30 hod ; učebna č. 32 

 29-56-H/01 Řezník uzenář 
o 18. 6. 2020 od 16,00 hod; učebna č. 32 

 
Všechny  obory začínají v 7,00 hod na příslušných pracovištích. 
 
3. Organizační ukončení ZZ 
22. 6. 2020 od 10,00 hod slavnostní předání výučních listů a vysvědčení o ZZ, společenský sál SOŠ 
a SOU Třešť 
 
4. Jmenování zkušebních komisí (ZK)  
  
Obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  
Třída E3, S3 
Předseda ZK:  
Eva Bartošková, SŠ informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o.   
Místopředseda ZK: 
Mgr. Zuzana Mühlbecková, učitelka SOŠ a SOU Třešť; všeobecně vzdělávací předměty a odborné 
předměty 
Členové ZK:  

 Ing. Anna Pelikánová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitelka, 
 Bc. Petra Pátková, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitelka 
 Mgr. Dagmar Nechvátalová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť  
 Monika Římalová, učitelka odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť   
 Michal Daněk, restaurace a penzion Svět, Třešť – podle vyhl. Č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, 

písm. B), odborník z praxe  
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Obor 41-52-E/01 Zahradnické práce 
Třída E3 
Předseda ZK:  
DiS. Simona Procházková; Odborné učiliště Cvrčovice, s. r. o  
Místopředseda ZK: 
 Ing. Ludmila Leupoldová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť 
Členové ZK:  

 Ing. Anna Pelikánová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitelka, 
 Ing. Aleš Peníška, učitel odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť  
 Iva Mátlová, učitelka odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť   
 Josef Uhlíř, zahradník zámeckého parku Telč – podle vyhl. Č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, 

písm. B), odborník z praxe  
 
Obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba, cukrářské práce 
Třída E3, S3 
Předseda ZK:  
Vladimíra Marková, SOU zemědělské a služeb, Dačice  
Místopředseda ZK: 
 Mgr. Alena Žáková, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť 
Členové ZK:  

 Ing. Anna Pelikánová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitelka, 
 Bc. Petra Pátková, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitelka 
 Mgr. Jitka Nedorostová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť  
 Bc. Marcela Žáková, učitel odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť   
 Jana Prchalová, Bussiness centrum Jihlava – podle vyhl. Č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. 

B), odborník z praxe  
                                                                                                    
Obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba, řeznické a uzenářské práce 
Třída E3, S3 
Předseda ZK:  
Eva Bartošková, SŠ informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o.    
Místopředseda ZK: 
 Mgr. Hana Fialová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť 
Členové ZK:  

 Ing. Anna Pelikánová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitelka, 
 Bc. Petra Pátková, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitelka 
 Mgr. Dagmar Nechvátalová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť  
 Josef Peštál, učitel odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť   
 Libor Policar, řezník, Kostelecké uzeniny, a. s. – podle vyhl. Č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, 

písm. B), odborník z praxe  
 
Obor 75-41-E/01 Pečovatelské služby 
Třída  S3 
Předseda ZK:  
Eva Bartošková, SŠ informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o.    
Místopředseda ZK: 
 Mgr. Zuzana Mühlbecková, učitelka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů SOŠ a SOU 
Třešť 



 

 20 

Členové ZK:  
 Bc. Petra Pátková, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitelka 
 Jarmila Šebová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť  
 Alena Zídková, učitelka odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť   
 Bc. Eva Rosová, charitativní pečovatelská služba, středisko Telč – podle vyhl. Č. 47/2005 

Sb., § 3, odst. 2, písm. B), odborník z praxe  
 
Obor 33-56-E/01 Truhlářské a čalounická výroba (ŠVP Truhlářská výroba) 
Třída E3, S3 
Předseda ZK:  
Ing. Jana Svobodová, Střední škola stavební Jihlava   
Místopředseda ZK: 
Mgr. Zuzana Mühlbecková, učitelka SOŠ a SOU Třešť; všeobecně vzdělávací předměty a odborné 
předměty 
Členové ZK:  

 Ing. Anna Pelikánová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitelka, 
 Bc. Petra Pátková, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitelka 
 Ing. Pavel Šmíd, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť  
 František Vybíral, učitel odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť   
 Radek Zuda, Truhlářství Zuda Třešť- podle vyhl. Č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. B), 

odborník z praxe  
 
Obor 29-54-H/01 Cukrář 
 
Třída H3 
Předseda ZK:  
Vladimíra Marková, SOU zemědělské a služeb, Dačice  
Místopředseda ZK: 
Mgr. Jitka Nedorostová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť 
Členové ZK:  

 Ing. Aleš Peníška, učitel odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitel, 
 Mgr. Alena Žáková, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť  
 Bc. Veronika Jelínková, učitelka odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť   
 Jana Prchalová, Bussiness centrum Jihlava – podle vyhl. Č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. 

B), odborník z praxe  
 
Obor 65-51-H/01 Kuchař číšník 
 
Třída H3 
Předseda ZK:  
Eva Bartošková, SŠ informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o.    
Místopředseda ZK: 
 Bc. Petra Pátková, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť 
Členové ZK:  

 Ing. Aleš Peníška, učitel odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitel, 
 Mgr. Dagmar Nechvátalová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť  
 Mgr. Ivana Švehlíková, učitel odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť   
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 Michal Daněk, restaurace a penzion Svět, Třešť – podle vyhl. Č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, 
písm. B), odborník z praxe  

 
Obor 29-56-H/01 Řezník uzenář 
 
Třída H3 
Předseda ZK:  
Eva Bartošková, SŠ informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o.    
Místopředseda ZK: 
 Mgr. Hana Fialová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť 
Členové ZK:  

 Ing. Aleš Peníška, učitel odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitel, 
 Ing. Anna Pelikánová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť  
 Josef Peštál, učitel odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť   
 Libor Policar, řezník Kostelecké uzeniny, a. s. – podle vyhl. Č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, 

písm. B), odborník z praxe  
 
 
Obor 41-52-H/01 Zahradník – florista 
 
Třída H3 
Předseda ZK:  
DiS. Simona Procházková; Odborné učiliště Cvrčovice, s. r. o  
Místopředseda ZK: 
 Ing. Anna Pelikánová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť 
Členové ZK:  

 Ing. Aleš Peníška, učitel odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť, třídní učitel, 
 Ing. Ludmila Leupoldová, učitelka odborných předmětů SOŠ a SOU Třešť  
 Bc. Romana Holubová, učitelka odborného výcviku SOŠ a SOU Třešť   
 Josef Uhlíř, zahradník zámeckého parku Telč – podle vyhl. Č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, 

písm. B), odborník z praxe  
 
Všichni žáci budou před konáním závěrečné zkoušky prokazatelným způsobem seznámeni 
s pravidly ochrany zdraví v souvislosti s nákazou COVID – 19 (Příloha – Ochrana zdraví na 
středních školách v průběhu maturitních a závěrečných zkoušek 2019/2020). 
 
 
 

Mgr. Ing. Karel Matějů, v. r. 
                  ředitel školy  
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Maturitní zkouška  
  

 Rozhodnutí ředitele SOŠ a SOU Třešť 
 
rozhodnutí č.: 
ze dne: 9. 3. 2020 
 
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 
29. dubna 2020 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k maturitním zkouškám 
 
 
2. Termíny a místo konání jednotlivých částí maturitní zkoušky 
    
Společná část – písemné práce a didaktické testy (dle pokynů Centra) v učebnách 31 a32: 

 Český jazyk a literatura – písemná práce  8. 4. 2020 od 8,00 hod 
 Český jazyk a literatura – didaktický test  5. 5. 2020 od 8,00 hod 
 Anglický jazyk – písemná práce    30. 4. 2020 od 8,00 hod 
 Anglický jazyk – didaktický test    4. 5. 2020 od 13,00 hod 
 Německý jazyk – písemná práce   30. 4. 2020 od 10,30 hod 
 Německý jazyk – didaktický test   5. 5. 2020 od 13,00 hod 
 Matematika – didaktický test    4. 5. 2020 od 8,00 hod 

 
 
Praktická část 

 23. a 24. 4. 2020 od 7,00 hod v učebnách 111, 115 a 211 a 322 
 
 
Ústní část  

 Slavnostní zahájení za účasti zkušební komise a všech zkoušených dne 18. 5. 2020 v 7,30 hod 
v učebně č. 32.  

 Vlastní ústní zkouška bude ve dnech 18. – 20. 5. 2020 tamtéž dle rozpisu zkoušení, který bude 
zveřejněn nejpozději při zahájení ústní zkoušky. 

 
 
3. Organizační ukončení maturitní zkoušky 
 22. 5. 2020 od 10,00 hod předání vysvědčení o maturitní zkoušce v učebně č. 32 
 
 
4. Jmenování zkušebních komisí (ZK)  
  
Obor 64-41-L/51 Podnikání 
Předseda ZK:  

 Mgr. Jarmila Čekalová, VOŠ a SŠ hotelová SČMSD Pelhřimov, s. r. o.  
Místopředseda ZK:  
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 Ing. Jaroslava Bouzková, učitelka, SOŠ a SOU Třešť  
Členové ZK:  

 Mgr. Eva Karamonová, třídní učitelka, učitelka, SOŠ a SOU Třešť  
 Mgr. Eva Karamonová, zkoušející předmětu Český jazyk a literatura, učitelka SOŠ a SOU Třešť  
 Mgr. Zuzana Čejková, přísedící předmětu Český jazyk a literatura, učitelka SOŠ a SOU Třešť 
 Mgr. Lubomír Veselý, zkoušející předmětu Anglický jazyk, učitel SOŠ a SOU Třešť   
 Ing. Bc. Kamil Bratršovský, přísedící předmětu Anglický jazyk, učitel SOŠ a SOU Třešť   
 Ing. Hana Kulhánková, zkoušející předmětu Německý jazyk, učitelka SOŠ a SOU Třešť 
 Mgr. Zuzana Čejková, přísedící předmětu Německý jazyk, učitelka SOŠ a SOU Třešť 
 Ing. Marie Čejková, zkoušející předmětu Ekonomické předměty, učitelka SOŠ a SOU Třešť  
 Mgr. Eva Karamonová, přísedící předmětu Ekonomické předměty, učitelka SOŠ a SOU Třešť  
 Ing. Jaroslava Bouzková, zkoušející předmětu Účetnictví, učitelka SOŠ a SOU Třešť  
 Ing. Marie Čejková, přísedící předmětu Účetnictví, učitelka SOŠ a SOU Třešť  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Mgr. Ing. Karel Matějů, v. r. 
                                                                                                                           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. 

Hodnocení minimálního preventivního programu 
Zajištění prevence sociálně patologických spadá do kompetence školního metodika prevence. 

Dále tuto činnost zajišťují především třídní učitelé v rámci třídnických hodin a učitelé předmětů 

občanská nauka a občanská výchova. Řada témat z oblasti prevence sociálně patologických jevů 

je zařazena ve školních vzdělávacích programech u všeobecných i odborných předmětů. 

Třídnické hodiny jsou zařazeny v rozvrhu hodin a probíhají 1x měsíčně. 

Pro školu byly objednány filmy na téma „šikana“, „HIV/AIDS“, „poruchy příjmu potravy“, 

„manipulace“ a „domácí násilí“. Jejich projekce s následnou besedou k tématu proběhla jednak 

v rámci projektového dne 23.11.2019 (domácí násilí) a další témata následně v rámci třídnických 

hodin. 

Informační nástěnka k prevenci sociálně patologických jevů je umístěna na viditelném místě 

(chodba v 2. podlaží školy a v přízemí domova mládeže, internátu). Poskytuje žákům dostatečné 

informace o problematice sociálně patologických jevů a přehled kontaktů, kde získat informace i 

odbornou pomoc. 

Akce uspořádané pro žáky školy 

- Beseda se zástupci Policie ČR na téma „Nebezpečí internetu“ a „Drogy z pohledu policie“ 

- Projektový den „Chování člověka za mimořádných situací“ – žáci rozděleni do 4 skupin 

prošli 4 stanoviště, kde se absolvovali bloky zaměřené na různé mimořádné situace. 

- Projektový den „Domácí násilí“. Žáci ve dvou skupinách absolvovali besedu z oblasti 

problematiky domácího násilí, kterou zajistilo Psychocentrum Jihlava a následně 

preventivní program s diskusí k tomuto tématu. 

- Den deskových her a mimořádných sportovních výkonů 

- Exkurze do poslanecké sněmovny pro žáky nástavbového studia 

- Výcvik služebních psů – velmi zajímavá ukázka práce policistů a policejních psů při 

vyhledávání psychotropních látek a výbušnin. 

 

Z důvodu uzavření škol a školních ubytovacích zařízení od 11. 3. 2020 kvůli Covid-19 

neproběhly další naplánované akce. 
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Činnost na Domově mládeže a internátě: 

Domov mládeže a internát je nedílnou součástí SOŠ a SOU Třešť ubytovaná mládež prochází 

veškerým tréninkem a výcvikem v odolnosti proti působení sociálně patologických jevů na jejich 

osobnost, která je v průběhu školního roku plánována, realizována a jim předkládána. Vychází 

především ročního plánu práce, z minimálního preventivního programu zpracovaného pro daný 

školní rok. 

- Sportovní turnaje v sálové kopané, nohejbalu, vybíjené, stolním tenisu, badmintonu. 

Vítězové byli vždy zveřejněni na prezentačních plochách činnosti domova mládeže a 

internátu. 

- 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. 

- Kulturní a společenská činnost: v září se konala soutěž Poznej Třešť. Soutěž je určena pro 

žáky 1. ročníků s cílem poznat prostředí v 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. Cílem bylo posilování pozitivních vztahů mezi spolužáky. 

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

- Kroužky na domově mládeže: sportovní, posilovací, míčové hry, střelecký, ruční práce, 

práce s počítačem a jiné. 

- Možnost zapůjčení deskových a interakčních her. 

Akce pro pedagogy 

- Na pedagogické radě 20. 1. 2020 byly předneseny příspěvky na téma „Drogy, kouření a 

alkohol“ ve škole a na domově mládeže. 

- Školení pro většinu pedagogů – Vedení třídnických hodin 28. 8. 2020. 

- Školení a semináře se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů pro pedagogy 

organizované různými organizacemi mino školu – dle individuálního výběru jednotlivých 

pedagogů. 
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Spolupráce s Orgánem sociálně právní ochrany dětí a kurátory: 

- Informace o chování a prospěchu žáků 

- Vypracování posudku na žáka na základě písemné žádosti 

- Osobní návštěvy kurátorů ve škole 

Spolupráce s Policií ČR 

- Ohlašovací povinnost 

- Besedy s žáky 

- Vypracování posudků na žáky 

- Součinnost při vyšetřování přestupků 

Spolupráce s neziskovými organizacemi 

- Účast žáků na dobrovolných finančních sbírkách – např. Bílá pastelka a Tříkrálová sbírka, 

Fond Sidus 

Spolupráce v rámci školy 

- Pravidelné schůzky metodiků prevence s výchovným poradcem a zástupcem ředitele 

školy (1x měsíčně) 

- Vzájemné poskytování informací mezi pedagogy 

- Poskytování informací třídním učitelům 

- Účast na výchovných komisích – výchovný poradce, zástupce ředitele, školní metodik 

prevence, třídní učitelé, učitelé odborného výcviku, vychovatelé a metodik prevence 

sociálně patologických jevů pro domov mládeže 

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. 

 

Vypracovala: Mgr. Jitka Nedorostová, školní metodik prevence 
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Výchovné poradenství - hodnocení jednotlivých činností: 
 

1. Administrativní práce –kontrola „Doporučení ze školských poradenských zařízení“ a činnosti s 

tím spojené 

 Komunikace se školskými poradenskými zařízeními, která vydávají doporučení, velice 

dobrá spolupráce. 

 Konzultace s PPP Žďár nad Sázavou ohledně navýšení času k ZZK pro žákyni v oboru 

cukrář. 

 Tvorba IVP – v rámci „Doporučení …“ jsme museli vytvářet tři individuální vzdělávací 

plány. 

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

generální souhlasy, informované souhlasy a školní řád. 

 Od března 2020 probíhala distanční výuka. 

2. Intervence škola  žák; škola  zákonný zástupce 

 výchovné komise –zde máme možnost projednat přestupky žáků jednak s nimi 

samotnými, ale především za přítomnosti rodičů, což je velmi přínosné 

 celkem bylo vykonáno 39 intervencí – udělování kázeňských opatření od úrovně „Důtka 

ředitele školy“ a vyšší. 

 Začátkem školního roku byla nahlášena na NNTB šikana, která se následně řešila s celou 

třídou, vztahy se v průběhu školního roku stabilizovaly a recidiva nenastala. 

 Jeden žák docházel pravidelně konzultovat své problémy, doporučila jsem mu od-bornou 

pomoc, kterou využil. 

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 

 spolupracujeme na tvorbě IVP 

 spolupráce se postupně zlepšuje, snažíme se neustále zdokonalovat systém po-stupu v 

případě problémů, které se řeší ihned 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 V prosinci 2019 se uskutečnila schůzka výchovných poradců SŠ (PPP a SPC Jihlava) – 

nabídka spolupráce, aktuality ohledně Vyhlášky 27/2016 Sb., především podpůrných 

opatření 

5. Prevence 
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 informační nástěnka s tématem kyberšikany, NNTB 

 Beseda na téma domácí násilí - BKB ( 23.9.19) 

 Kurz první pomoci (26.11.19) 

 Ukázka výcviku služebních psů na hledání drog ( 24. 2. 2019) 

 

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: 

- Vedení třídnických hodin – 15 učitelů  

- Obecná angličtina – prázdninový pobytový kurz Aj pro učitele – 1 pedagog 

- Emoce a emoční inteligence pro pedagogy – 3 učitelé  

- Aktuální školská legislativa týkající se společného vzdělávání pro ZŠ a SŠ – 1 pedagog 

- Cesty spolu – Obtížné situace ve výuce – 4 pedagogové 

- Učitel vs. Problematický žák – jak neztratit hlavu? – 2 pedagogové 

- Ohrožené dítě  a jeho včasná detekce ve školním prostředí – 2 pedagog 

- 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 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Zahradnické obory  

 13. 9. 2019 – Květinové odpoledne, Jindřichův Hradec – benefiční akce  
 

 30. 9. 2019 - Univerzitní centrum Telč MU – údržba pokojových rostlin  
 Říjen 2019 – výzdoba cukrárny U Schumpetera, Třešť – téma Podzim  
 9. 10. 2019 – Workshop podzimní dílna, spolupráce UOV obor zahradník a DDM Třešť 

v rámci jejich projektu Šablony   
 Říjen/Listopad 2019 - výsadba dřevin a cibulovin v rámci projektu Revitalizace zeleně 

v areálu SOŠ a SOU Třešť, spolupráce s projekční firmou Ekoimpex Vysočina.   
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 23. 11. 2019 – Světélkování, KD Třešť – prezentace školy a prodej výrobků  
 Listopad 2019 – výzdoba cukrárny U Schumpetera, Třešť – téma Vánoce  
 27. 11. 2019 – Workshop adventní dílna, spolupráce UOV obor zahradník a DDM Třešť 

v rámci jejich projektu Šablony  
 28. 11. 2019 - Univerzitní centrum Telč MU, ukázka vazby adventních věnců, výroba 

vánočních svícnů, atd.  
 5. 12. 2019 – Barevné Vánoce, KÚ Jihlava – prodejní a prezentační akce  
 Leden 2020 – výrobky žáků zahradnických oborů do tomboly na plesy města Třešť   
 Únor 2020 – výzdoba cukrárny U Schumpetera, Třešť – téma Jaro  

 
 Celoročně – zajišťování exkurzí v arboretu, zimní zahradě a skleníku.  

 

Obor Pečovatelské služby  
Září 2019 – Světlušky, charitativní  sbírka pro nevidomé  

 Září 2019 – Srdíčkové dny, charitativní  sbírka pro vážně postižené děti  
 Říjen 2019 - Bílá pastelka, charitativní sbírka pro nevidomé a slabozraké  
 Říjen 2019 - setkání seniorů z DPS Batelov a DPS Třešť s žáky oboru pečovatelské služby 

v rámci konání dne otevřených dveří  na SOŠ a SOU Třešť  
 Listopad 2019 – setkání žáků oboru pečovatelské služby a dětí v MŠ Nevcehle  
 Prosinec 2019 - setkání seniorů z DPS Batelov a DPS Třešť s žáky oboru pečovatelské 

služby v rámci konání Vánoční besídky v Třešti a v Batelově  
 

 Celoročně - asistence seniorům v odpoledních hodinách v DPS Třešť  

Gastroobory 

 Říjen 2019  
o Rautové mísy a výroba zákusků pro firmu Podzimek Třešť 
o Rautové mísy – Kraj Vysočina 
o Kuchařské obory – soutěž O bramborovou pochoutku – Havlíčkův Brod 
o Dny otevřených dveří 

 Listopad 2019 
o Burza škol DKO jIhlava 
o Kuchařské obory – soutěž Trophée Mille, národní kolo – 4. místo 
o Kulinářský kurz pro kuchařské a cukrářské obory 
o DOD Třešť – akce pro veřejnost 
o Cukrářské obory – soutěž Budějovické mlsání – 3 místo (České Budějovice) 
o Město Třešť – výroba koláčků 
o Advent v Telči – perníčky 

 Prosinec 2019 
o Barmanská soutěž – Vánoční pohár (Brno) 
o Barevné vánoce Kraj Vysočina 
o Město Třešť – perníčky 

 Leden 2020 
o DOD pro veřejnost – sál školy (sobota) 
o Cukrářská soutěž – Moravský pohár – 6. místo (Brno) 
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o Cukrářská soutěž – Priesnitzův dortík - Jeseník 
 Únor 2020  

o Barmanská soutěž – Koktejlová soutěž (Kroměříž) 
 Březen 2020 

o Barvy jara a Velikonoc (Lomnice nad Popelkou) 

Projekt „Profesní rozvoj pedagogů“ – pořádané workshopy 
 Projekt byl zahájen 1. 1. 2020, doba jeho trvání je do 22. 4. 2022 
V rámci toho projektu se uskutečnili následující aktivity:  
 
Workshop s pracovníky Intervenčního centra Jihlava  
 Účastníci – pedagogičtí pracovníci převážně oboru pečovatelské služby, žáci nejen oboru 

pečovatelské služby.  
 Obsah workshopu:  

o Představení náplně práce pracovníků a obsah poslání centra. 
o Žáci si připravili pro pracovníky Intervenčního centra odborné dotazy, které následně 

s pracovníky detailněji probrali. 
o Pracovníci předali žákům odborné materiály týkající se této problematiky. 
o V rámci diskuse se narazilo na několik hypotetických situací v této problematice a 

možnosti jejich řešení. 
 

Workshop ve firmě Sapeli, Jihlava 
o Účastníci – žáci oboru Truhlář a Truhlářské práce – 1., 2., 3. ročník, učitelé truhlářských 

oborů. 
o Obsah workshopu: 

 Žáci se seznámili s historií a areálem firmy, seznámili se s výrobním procesem. 
 Žáci si vyzkoušeli některé praktické truhlářské činnosti v rámci výrobní linky na 

zárubně. 
 Žáci si vyzkoušeli některé praktické truhlářské činnosti v rámci výrobní linky na dveřní 

křídla. 
 Žáci také navštívili sklad a proces balení a expedice výrobků. 

 
 
Kulatý stůl - gastroobory 
 setkání se sml. partnerem Restaurace a penzion Svět v Třešti v souvislosti konání workshopů 

na základě ŠVP a možnosti konání JZZk oboru kuchař/číšník. 
Workshop na téma pivo ( 2. a 3. ročník) - Restaurace a penzion Svět 
 prohlídka provozu a sklepního zařízení - pivní tanky, systému automatických objednávek 

piva na provozovnu. Ukázka a vyzkoušení žáky správného čepování piva (5 způsobů), 
ošetření skla. 

 
Workshop na téma káva (2. a 3. ročník) - Cukrárna U Schumpetera 
 Druhy a příprava kávy- inventář, servis, způsob obsluhy – žáci měli si vyzkoušeli přípravu 

jedn. druhů káv z moderního kávovaru. Vyzkoušeli si způsob obsluhy kavárenským a rest. 
způsobem v reálném provozu. 

 
Březen 
Od 12.3. 2020 uzavření škol-Covid-19 zrušení všech dalších workshopů. 
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V plánu byly workshopy s obb. z praxe-Kostelecké uzeniny, Lacto Moravia Jihlava, Sasov Jihlava, 
Museum čokolády Tábor atd. 
 
 
Prezentace oborů školy  

 17. 10. 2019 – Veletrh vzdělávání, DIDACTA 2018, Třebíč - prezentace stř. škol  
 22., 23. a 24. 10. 2019 – Dny otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť– svozy škol  
 5. 11. 2019 – Kam po ZŠ aneb MOZAIKA středních škol, Pelhřimov  
 8. 11. 2019 – Přehlídka středních škol, DKO Jihlava – prezentace středních škol  
 14. 11. 2019 – Festival vzdělávání, Ždár nad Sázavou - prezentace středních škol  
 22. 11. 2019 - Den otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť, 8 -16 h.  
 11. 1. 2020 - Den otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť, 8 – 13 h.  
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9. Hodnocení činnosti zájmových útvarů a volnočasových aktivit v DM a internátě 
 

Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti za školní rok 2019 – 2020 

Statistický list – základní údaje 

1. pololetí 

V období přijímacího řízení k ubytování žáků květen -září jsme přijali a nastoupilo do DM a 
internátu žáků: 

Den Pondělí Datum 3. 9. 19 
 PŘIHLÁŠENÝCH PŘÍTOMNÝCH NEPŘÍTOMNÝCH 
Typ     
VS 

Celkem SOU OU Celkem SOU OU Celkem SOU OU  

Celkem 77 38 39 60 31 29 17 7 10  

 

Po ustálení žáků jsme k 31. 10. 2019 vykazovali v DM a internátu: 

Den Středa Datum 31. 10. 19 
 PŘIHLÁŠENÝCH PŘÍTOMNÝCH NEPŘÍTOMNÝCH 
Typ     
VS 

Celkem SOU OU Celkem SOU OU Celkem SOU OU  

Celkem 79 40 39 34 21 13 45 19 26  

 

OU s doporučením z PPP: 23 

OU bez doporučení z PPP: 16 

Týden po odeslání výkazů požádala a nastoupila k ubytování studentka VOŠ, celkem 
ubytovaných:80 

2.pololetí 

Do 2. pololetí školního roku jsme vstupovali s počtem ubytovaných žáků: 

Den Pondělí Datum 3. 2. 20 
 PŘIHLÁŠENÝCH PŘÍTOMNÝCH NEPŘÍTOMNÝCH 
Typ     
VS 

Celkem SOU OU Celkem SOU OU Celkem SOU OU  

Celkem 70 36 34 61 33 28 9 3 6  
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Do pololetí ubylo celkem: 10 žáků, SOU:5, OU: 5. Z těchto všichni přerušil, přestoupili nebo 
ukončili vzdělávání na vlastní žádost. 

Stav v 2. pololetí: SOU 36, OU: 34 

OU s doporučením z PPP: 21 

OU bez doporučení z PPP: 13 

Tento početní stav žáků se stabilizoval až do měsíce února, kdy v průběhu měsíce březen byla v 
důsledku coronavirové pandemie škola z nařízení vlády uzavřena a naše práce s ubytovanými 
žáky přerušena. 

Vlastní hodnocení 
1) Hodnocení výchovných úkolů 

Pracovníci domova mládeže se zaměřili především na tyto oblasti: 

 socializace a organizace výchovné skupiny - míra sebepoznání a kooperace žáků, vztahy ve 
skupině, vztahy k vychovateli, úroveň adaptace na život v DM, zvládnutí nároků školy a školní 
úspěšnost, podíl vychovatele a výsledky při ovlivňování studijního stylu žáků 

 preventivně výchovná činnost - organizační a výchovné schůzky, skupinový program sociální 
prevence, podíl žáků na dalších formách (individuální poradenství, návštěvy, besedy apod.), 
účinnost prevence na chování žáků VS (přestupkovost) 

 zdravý životní styl a využívání volného času žáky - zapojení do zájmových činností, 
odpočinkové aktivity, vztah žáků k aktivnímu využití volného času, skupinové akce, stravovací 
a hygienické návyky žáků, dodržování zásad bezpečnosti, ochrany majetku, zvyšování tělesné 
zdatnosti žáků, přístup k životu 

 rozvoj osobnosti a žebříčku hodnot žáků - rozvoj sociálních dovedností, zvyšování schopností, 
tvořivost, právní vědomí a morálka, environmentální výchova, výchova k multikulturní 
toleranci. 

Adaptaci žáků 1. ročníků zaměřujeme na tyto 4 oblasti: 

a) Zvládnutí odloučenosti dítěte od rodiny – utváření vztahů v náhradním rodinném prostředí 

 odstraňování, potlačování stresujících faktorů souvisejících se zásadní změnou prostředí 
a životního rytmu, 

 navození přívětivého klimatu ve vztazích s vychovatelem – vychovateli, 
 vytváření návyků sebeobsluhy a vlastní odpovědnost za plnění povinnosti vůči škole, sobě 

i domovu mládeže, 
 zvládnutí přechodu na nový stravovací režim, 
 zvládnutí péče o osobní majetek, čistotu a pořádek ve svém pokoji, návyky osobní 

hygieny, 
 zvládnutí osobní svobody při nakládání se svým volným časem (povinnosti – zábava). 

b) Pozitivní řešení sociálních situací a zvládnutí vztahů s vrstevnickým okolím 
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 utváření příznivých sociálních vztahů žák – spolubydlící, žák – ostatní žáci ve výchovné 
skupině, spolužáci, 

 zvládnutí sociálního kontaktu s opačným pohlavím, 
 zvládnutí sociálního kontaktu s prostředím, v němž se projevují prvky sociálně-

patologického chování, asociálnosti nebo společenské nebezpečnosti (alkoholismus, 
drogy, rasová nesnášenlivost apod.). 

c) Postupné uznání důležitosti a nutnosti zásad života ve společném ubytovacím zařízení 

 seznámení se a respektování požadavků obsažených ve vnitřním řádu domova mládeže 
včetně zásad Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

 respektování potřeb ostatních spolubydlících a utváření vlastního efektivního modelu 
„pracovního dne“ v domově mládeže, účelné využívání volného času, vyčlenění prostoru 
pro přípravu do školy, 

 pochopení úlohy vychovatele domova mládeže, jeho pravomoci a odpovědnosti a 
zvládnutí, korektivních zásahů vychovatel. 

d) Zvládnutí nových podmínek středoškolského studia, obsahu a metod výuky 

 poznání vlastních možností a schopností učit se efektivně, uplatňovat své vlohy a nadání, 
 zvládnutí školní neúspěšnosti, poznání možností, jak situaci řešit v podmínkách domova 

mládeže, 
 pochopení důležitosti spolupráce vychovatele s učiteli při operativním řešení učebních a 

výchovných problémů žáka. 

e) Poznání a obohacování vlastních schopností, vědomostí a dovedností 

 seberealizace a rozvíjení osobnosti žáka v dílčích programech organizované zájmové 
činnosti v domově mládeže nebo i mimo něj 

 zaměření zejména na zvyšování tělesné zdatnosti a programy doplňující školní výuku, 
 poznávání principů efektivní spolupráce, kvalitních mezilidských vztahů i prostředků, 

které k tomu vedou, 
 rozvíjení schopnosti přijímat i jiné pohledy na svět. 

Metody a formy práce: 

 zařazování psychoher do činnosti ve výchovných skupinách 
 zařazování sportovních volnočasových aktivit, například žáky velmi oblíbený BOWLING – 

návštěvy po 16 žácích 
 hudebně pohybové aktivity v baletním sále se zpěvem – karaoke 
 soutěž poznej Třešť pro 1. ročníky 
 tematické soutěže ve výzdobě a úpravě pokojů, například téma Hellowenn, Vánoce, Svatý 

Valentýn 
 společné zpívání na schodech a podobně 

Smyslem výchovy v této adaptační etapě je vytvoření stabilních základů pro účinné výchovné 
působení, formování osobnosti žáka, popřípadě její resocializace. 
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Na naplnění výchovných záměrů se ve větší míře podílejí rovněž rodiče a učitelé. Zejména 
spolupráce s rodiči má v této etapě výchovy při adaptaci žáků 1. ročníků rozhodující význam. 

2) Podíl vychovatele na organizování volného času ubytovaných žáků 

 zájmová činnost vyplývající z týdenního plánu práce kmenové vychovatelky 
 pravidelná zájmová činnost v kroužcích 
 příležitostná zájmová činnost organizovaná zpravidla pro celý domov mládeže a internát 

Počátkem školního roku nabízíme 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 postupně 
vytrácí, až přejdou do občasné návštěvy kroužku dle momentální situace a chuti žáků. V 
porovnání několikaletého období zpět mohu hovořit o stále se zvyšujícím trendu ze strany žáků, 
což je nezájem navštěvovat zájmové činnosti pravidelně. 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 kreativní - výtvarně tvořivé 
práce, činnost kroužku práce s PC, knihovna, návštěvy herny bowlingu i akce mimořádné a z 
hlediska organizace náročnější, jako byla plánovaná návštěva Divadelního jara 19 v Třešti. 
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 především bezpečné pro kolektivní činnost v 
zařízení našeho typu. 

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, tenis, minigolf. 

Míčové hry 

 sálová kopaná 
 volejbal 
 florbal 
 košíková 
 stolní tenis 

Kondiční posilování 

Zájmový útvar je individuální a probíhá každý školní den v čase 18.30 – 19.30 (mimo pátek) 

Účast žáků se odráží dle momentálního zájmu a chutí žáků si zacvičit. Seznam cvičících je zapsán 
v sešitě docházky, stabilně uloženém v posilovně. Žáci cvičí dle svého individuálního tréninkového 
plánu, nebo jen využívají cyklo-trenažéry 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 byl minimální. 

Míčové hry pro děvčata 

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. 

Další zájmová mimoškolní činnost pro děvčata 

 Děvčata využívají malou tělocvičnu na hru badmintonu v úterý 18,30 – 19,15 hod. V malé 
tělocvičně se k děvčatům připojili i chlapci. Vzhledem k velikosti této tělocvičny mohli hrát po 
celé délce max. 4 páry hráčů. Vkládána byla i hra přes síť v poli dvouhra, čtyřhra. V zimních 
měsících byl zájem větší. 

 Nabídka knihovny – v současné době velmi nízký zájem o zapůjčování knih a čtení. Knihovnu 
navštěvuje pravidelně do deseti žákyň. 

 Tanec v baletním sále – oblíbený u několika děvčat, která jej pravidelně navštěvují. 
 Bowling – stále stejný okruh zájemkyň bowling navštěvuje. 
 Návštěva divadla – neuskutečněná avšak připravená návštěva představení Divadelního jara v 

Třešti, včetně vyjednané značné slevy na vstupném. 
 Vycházky – čas určený k regeneraci organismu po vyučování je pravidelně využíván všemi 

žáky. 

Zájmový útvar práce s PC 

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. 

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. 

Kreativní tvoření – ruční práce 

Zájmový útvar 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, má roční plán činnosti. 
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Září 

 Výroba náramků pomocí korálků a paměťového drátu 
 Technika savování – zdobení triček 

Říjen 

 Výroba ozdobných magnetek 
 Zdobení triček flitry a korálky 
 Tvorba výzdoby na DOD 

Listopad 

 Výroba haloweenské výzdoby DM 
 Smaltování přívěsků na krk 
 Tvoření dle aktuálních trendů Pinterestu 
 Vánoční lucerničky 

Prosinec 

 Vánoční výzdoba DM 
 Výroba vánoček ze šišek 
 Výroba papírových svíček z ruliček 
 Vánoční andílci 

Leden 

 Drátkování 
 Tvoření dle aktuálních trendů Pinterestu 

Únor 

 Tvorba valentýnské výzdoby DM 
 Srdíčka, srdíčka, srdíčka – různé techniky a materiál 

Dále následovalo uzavření škol z nařízení vlády. 

Domovní rada - pravidelná činnost domovní rady přispívá k řešení potřeb ubytovaných žáků i k 
řešení požadavků na žáky. Domovní rada je legitimním poradním orgánem ředitele školy. Schází 
se jednou za dva měsíce nebo dle oboustranně vzniklých potřeb. 

3) Řízení a organizace výchovné činnosti 

Žáci mají velmi vhodné podmínky pro ubytování. Pokoje jsou dvoulůžkové se svým vlastním 
sociálním zázemím. Na každém podlaží mají žáci dvě společné klubovny a kuchyňku. K životu v 
domově mládeže a internátě jim slouží a je k dispozici veškeré vybavení školy. Učebny s výpočetní 
technikou, společenský sál, vnitřní i vnější vybavení sportovního areálu školy. Materiální 
zabezpečení je na velmi dobré úrovni. 
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Ubytovaní mají zajištěné celodenní stravování ve školní jídelně přímo v budově školy. Areál školy 
je bezbariérově propojen. 

Chod domova mládeže a internátu je dělen na odpolední blok výchovně vzdělávací činnosti a 
večerní blok. Mezi nimi je prostor na přípravu do výuky, individuální vycházky, úklidy. Večerní 
blok je více využíván pro realizaci zájmové činnosti především sportovní. 

Dopolední chod domova mládeže a internátu zajišťuje jeden pedagog z týmu vychovatelů. Noční 
chod ubytovacího areálu zajišťuje bezpečnostní pracovník. 

Řízení domova mládeže probíhá směrem od ředitele školy, zástupce ředitele pro výchovu mimo 
vyučování k vychovatelům. Vychovatelé mají pravidelní denní schůzky, kde jsou informováni i 
informují o jimi plánované činnosti na daný den. Jedenkrát v měsíci, na jeho počátku, probíhá 
úseková porada. Při této se stanovují úkoly na období a především úkoly na daný měsíc. 

4) Závěry, návrhy a opatření 

Výchovně vzdělávací činnost vycházející z ŠVP domova mládeže a internátu, dále z ročního plánu 
práce úseku VMV, který na začátku nového školního období schvaluje ředitel školy a zařazuje jej 
do plánu práce školy. Po schválení následuje tvorba měsíčních plánů úseku, individuálních 
měsíčních a následně týdenních plánů jednotlivých výchovných pracovníků. Plán práce pro školní 
rok se nám podařilo průběžně až do měsíce února splnit. 

V následujícím školním roce se více zaměříme na komunikaci se zákonnými zástupci žáků, která 
je stále více ze strany zákonných zástupců obtížnější. K zefektivnění komunikace se zaměříme 
především na formu písemnou. Za příznivých finančních podmínek i situace chceme pokračovat 
v renovaci objektu domova mládeže a jeho vybavení v souladu s kroky plánovanými a konanými 
zřizovatelem školy Krajem Vysočina. 

Bc. Miroslav Krejčí Mgr., Ing. Karel Matějů 

ZŘ VMV ředitel školy 

V Třešti 31. 8. 2020 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2019/2020 neproběhlo žádná kontrola od České školní inspekce. Pouze na 
přelomu března a dubna proběhlo šetření ohledně způsobu distanční výuky, které souviselo 
s epidemií Covid-19 a následným uzavřením škol. 
 
11. Kontroly hospodaření 

V roce 2019 byly v organizaci provedeny následující kontroly: 

 Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava – zákon č. 581/19991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení. Kontrolou zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu trvání kontroly. 

 Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu – dodržování povinností vymezených 
v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb. 

- povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců 
- povinnosti na úseku pracovní doby 
- povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr 
- povinnosti na úseku rovného zacházení 
Kontrolou nebyly shledány nedostatky. 

 

11. 1 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 
 
Organizace obdržela na rok 2019 dotace na provoz ve výši  63 630 381 Kč 

V tom:  příspěvek na vlastní činnost     14 006 000 Kč 

 Investiční příspěvek na zvýšení propustnosti sítě         26 199 Kč 

 Přímé výdaje na vzdělávání (UZ 33353,  33076, 33049)  49 165 701 Kč 

 UZ 00055 – příjem z prodeje movitého majetku            6 000 Kč 

 UZ 00315 – monitorování kvality vzdělávání            7 718 Kč 

 UZ 33063 – OP VVV (Šablony)               409 943 Kč 
 Odpisy z investičních transferů            8 820 Kč 
 

Hospodářský rok skončila škola ziskem ve výši                  916 946,09 Kč 

z toho v hlavní činnosti ziskem ve výši         65 139,67 Kč 
v doplňkové činnosti ziskem ve výši         851 806,42 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          404 tis. Kč 
Hostinská činnost               89 tis. Kč 
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Pronájem nevyužitého majetku        359 tis. Kč 
 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 916 649,09 Kč 
 478 000,00 Kč  -  jako příděl do fondu odměn,  
 438 946,09 Kč  -  jako příděl do rezervního fondu. 

Finanční hospodaření 

Výnosy hlavní činnosti:   68 599 tis. Kč  
dotace                       63 630 tis. Kč = 92,8 %  
vlastní činnost        4 969 tis. Kč =   7,2 % 

Hlavní podíl na výnosech vlastní činnosti mají příjmy: 
za stravování zaměstnanců a žáků     2 251 tis. Kč 
za ubytování žáků             626 tis. Kč  
tržby za prodej výrobků v rámci produktivní práce žáků     988 tis. Kč 
tržby učňovského střediska – kavárna            301 tis. Kč 
čerpání fondu odměn         299 tis. Kč 
čerpání fondu investic na opravy       106 tis. Kč 

Výnosy doplňkové činnosti:     3 296 tis. Kč 

V doplňkové činnosti se na výnosech nejvíce podílely: 
tržby za stravování          738 tis. Kč  
tržby za rauty           187 tis. Kč 
tržby za ubytování pro jednotlivce i organizace    1 603 tis. Kč 
výnosy z pronájmu          631 tis. Kč 

Výnosy celkem:    71 895 tis. Kč 
dotace                   63 630 tis. Kč = 88,5 %  
vlastní činnost              8 265 tis. Kč = 11,5 % 

Čerpání nákladů  

Náklady na činnost školy jsou tvořeny z 70 % náklady na mzdy pracovníků a na odvody z nich. Dalšími 
vysokými nákladovými položkami jsou spotřeba materiálu a energií. 

Usměrňování prostředků na platy za rok 2019 

Škole byl stanoven objem prostředků na platy (UZ 33353, UZ 33049, UZ 33076) ve výši  34 606 tis. Kč. 
Tento byl v roce 2019 překročen o 957 tis. Kč. Překročení bylo uhrazeno: 

 z doplňkové činnosti             481 tis. Kč 
 z fondu odměn             299 tis. Kč 
 ostatní zdroje             177 tis. Kč 

 
Dále byl škole stanoven objem prostředků na OPPP ve výši 1 050 tis. Kč Tento byl v roce 2019 

překročen o 450 tis. Kč. Překročení bylo uhrazeno: 
 z doplňkové činnosti            166 tis. Kč 
 OP VVV Šablony  284 tis. Kč 
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Doplňková činnost a mimorozpočtové zdroje 

Doplňková činnost v roce 2019 byla zisková, zisk bude použit v hlavní činnosti. Celkové příjmy 
z doplňkové činnosti byly vyčísleny v odstavci zabývajícím se hospodářským výsledkem. 

Z mimorozpočtových zdrojů byly v roce 2019 hrazeny odměny žáků ve výši 300 tis. Kč a OOPP žáků 
ve výši 164 tis. Kč.  

V oblasti majetku byl z Fondu investic financován nákup investičního majetku:  

- Výměna výtahu v pavilonu učeben      918 tis. Kč  
- Chladící vitrína pro prodejnu cukrárny         72 tis. Kč 
- Podlahový mycí stroj pro úklid          100 tis. Kč 
- Elektrická tří troubová pec pro odborný výcvik      98 tis. Kč 
- Rekonstrukce chodníku    1 356 tis. Kč 

Fond odměn byl v roce 2019 čerpán v částce 299 tis. Kč.   

Vyhodnocení majetkových práv a povinností 

Podle rozhodnutí ředitele proběhla v organizaci inventarizace zásob, majetku, pohledávek a závazků 
k 30. 11. 2019. Inventarizací byl zjištěn přebytek na skladě – zboží, v celkové výši 2,50 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 2019 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 2019/20 nebyla škola do těchto programů zapojena. 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalších vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Ve školním roce 2019/20 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 II. 

Název projektu: „Profesní rozvoj pedagogů II“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016339 

Trvání projektu: od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 (24 měsíců) s prodloužením vzhledem 

k uzavření škol do 22. 4. 2022 
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Poskytnutý objem peněžních prostředků: 1.390.604,- Kč 

Počet zapojených pedagogických pracovníků: 22 osob 

 

Prostředky byly dosud čerpány na následující aktivity: 

1. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – 3 osoby, v rámci šablony realizováno 6 

aktivit pro pedagogické pracovníky a žáky (exkurze, workshopy) 

2. DVPP- semináře  

 Vedení třídnických hodin – 15 učitelů  

 Obecná angličtina – prázdninový pobytový kurz Aj pro učitele – 1 pedagog 

 Emoce a emoční inteligence pro pedagogy – 3 učitelé  

 Aktuální školská legislativa týkající se společného vzdělávání pro ZŠ a SŠ – 1 pedagog 

 Cesty spolu – Obtížné situace ve výuce – 4 pedagogové 

 Učitel vs. Problematický žák – jak neztratit hlavu? – 2 pedagogové 

 Ohrožené dítě  a jeho včasná detekce ve školním prostředí – 2 pedagog 

Z důvodu uzavření škol od 12. 3. 2020 byla téměř veškerá aktivita spojená s projektem 

pozastavena. Projekt se opět začne realizovat od září 2020 

 
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 



 

 43 

 Pečovatelská služba města Třešť 
 Centrum LADA, z. s. 

Řeznické obory 

 Kostelecké uzeniny a.s. 

Zahradnické obory 

 ZOO Jihlava 

Truhlářské obory 

 Eurotech Třešť 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 45 

1. Charakteristika školy – pracoviště Černovice 
 

Zpracováno podle zákona č. 561/2004 Sb.     školní rok 2019/2020 
 
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 2019/2020 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 
 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská 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 2019/2020 sešla na svém jednání celkem dvakrát.  Poprvé se 
sešla školská rada na svém jednání dne 9. 10. 2019 za přítomnosti členů – Mgr. Miroslav 
Podhorský, Mgr. Ing. Karel Matějů, pí Ivana Bergrová a Mgr. Blanka Šimáková.  
 
Program jednání školské rady ze dne 9. 10. 2019 

- zahájení 
- schválení výroční zprávy školy  
- vývoj počtu žáků 
- opravy nemovitostí 
- třídy zřízené podle § 16 
- prezentace školy 
- Den otevřených dveří 
- Různé 

Druhé jednání proběhlo dne 4. 12. 2019, kde byl předsedou Školské rady zvolen Mgr. Miroslav 
Podhorský. Přítomni byli Ivana Bergrová, Mgr. Miroslav Podhorský, Mgr. Blanka Šimáková, Ivana 
Bergrová 
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Program jednání školské rady ze dne 4. 12. 2019 

- úvod 
- Počet žáků v jednotlivých oborech 
- Den otevřených dveří 
- Prezentace školy 
- Šablony II 
- Vývoj počtu žáků ve speciálních školách 
- Zřízení domova mládeže pro nepostižené žáky 
- Oprava tělocvičny 
- Nákup zařízení 
- Investiční výdaje v roce 2020 
- Opravy nemovitostí v roce 2020 
- Závěr 

 
 
2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2019/2020 
 
K 30. 9. 2019 nastoupilo podle výkazu o stavu žáků na SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice, do 
všech tříd celkem 87 žáků. 
Celkový počet tříd byl 6, z toho na učilišti 5 a v PrŠ 1 (sloučená třída I. + II. PrŠ). 
Ubytováno bylo celkem 34 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.  
 
I.A 
I.A/SUS 
1. pololetí:    třídy 2,64, nejlepší   1,67, nejslabší  3,67, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 1,95, nejlepší  1,22, nejslabší  2,56, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0 
 
I.A/PV 
1. pololetí:    třídy 2,11, nejlepší   1,33, nejslabší  1,89, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 1,54, nejlepší  1,33, nejslabší  2,00, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0 
 
I.A/TV 
 
1. pololetí:    třídy 1,65, nejlepší   1,50, nejslabší  1,80, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 1,70, nejlepší  1,50, nejslabší  1,90, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0 
 
II.A 
 
II.A/II. PV 
1. pololetí:    třídy 2, 00, nejlepší   1,66, nejslabší  2,22, odlož. klasifikace 0 
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2. pololetí:    třídy 1,99, nejlepší  1,55, nejslabší  2,88, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
 
II.A/II. SUS 
1. pololetí:    třídy 2, 14, nejlepší   1,33, nejslabší  2,88, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 1,88, nejlepší  1,22, nejslabší  2,44, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
 
II.A/II. ZP 
1. pololetí:    třídy 2, 77, nejlepší   2,50, nejslabší  3,30, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,83, nejlepší  2,50, nejslabší  2,3,50, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
III. A   
III.A/ZP              
1. pololetí:    třídy 2, 50, nejlepší   2,50, nejslabší  2,50, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2, 60, nejlepší  2,60, nejslabší  2,60, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
 
III.A/PV              
1. pololetí:    třídy 1,97, nejlepší   1,40, nejslabší  2,00, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2, 10, nejlepší  2,67, nejslabší  2,78, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
 
III.A/TV              
1. pololetí:    třídy 2,60, nejlepší   2,60, nejslabší  2,60, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2, 40, nejlepší  2,40, nejslabší  2,40, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
 
III.A/SUS              
1. pololetí:    třídy 2,14, nejlepší   1,40, nejslabší  2,60, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 1,98, nejlepší  1,30, nejslabší  2,50, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
III.A/PS              
1. pololetí:    třídy 1,7, nejlepší   1,30, nejslabší  2,00, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 1,75, nejlepší  1,30, nejslabší  2,20, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
I.a II. PrŠ 
I.PrŠ 
1. pololetí:    třídy 1,9, nejlepší   1,57, nejslabší  2,36, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 1,98, nejlepší  1,64, nejslabší  2,29, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0                
 
II.PrŠ 
1. pololetí:    třídy 1,84, nejlepší   1,64, nejslabší  2,29, odlož. klasifikace 1 
2. pololetí:    třídy 1,59, nejlepší  1,42, nejslabší  1,71, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0      
 
 Sloučená třída I.ZP, II. ZP, III. ZP, I. PS, I. SUS, III. SUS, III. PV     
I.ZP 
1. pololetí:    třídy 3,29, nejlepší   2,33, nejslabší  3,66, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,77, nejlepší  2,22, nejslabší  3,66, odlož. klasifikace 1 
                     PSV 1 
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 II.ZP 
 1. pololetí:    třídy 3,33, nejlepší   3,33, nejslabší  3,33, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 3,5, nejlepší  3,5, nejslabší  3,5, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 1 
III.ZP 
1. pololetí:    třídy 2,28, nejlepší   2,28, nejslabší  2,28, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,28, nejlepší  2,28, nejslabší  2,28, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0      
 
I.PS 
1. pololetí:    třídy 2,2, nejlepší   2,2, nejslabší  2,2, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 1,9, nejlepší  1,9, nejslabší  1,9, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
    
 I.SUS 
1. pololetí:    třídy 3,05, nejlepší   2,88, nejslabší  3,22, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,6, nejlepší  2,44, nejslabší  2,77, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0      
 
III.SUS 
1. pololetí:    třídy 3,36, nejlepší   2,6, nejslabší  2,6, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,6, nejlepší  2,6, nejslabší  2,6, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0     
 
III.PV 
 1. pololetí:    třídy 2,22, nejlepší   2,22, nejslabší  2,22, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 1,77, nejlepší  1,77, nejslabší  1,77, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0      
 
I.,II.,III.SP 
I.SP 
1. pololetí:    třídy 2,55, nejlepší   2,1, nejslabší  3,00, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,60, nejlepší  2,00, nejslabší  3,20, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0  
 II.SP  
 1. pololetí:    třídy 2,30, nejlepší   2,00, nejslabší  2,60, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,32, nejlepší  2,00, nejslabší  2,70, odlož. klasifikace 1 
                     PSV 0       
 
III.SP 
1. pololetí:    třídy 2,48, nejlepší   2,00, nejslabší  3,00, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,44, nejlepší  2,00, nejslabší  2,90, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0      
              

Výsledky závěrečných zkoušek v opravném termínu za školní rok 2018/2019 
 
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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36-57-E/01  Malířské a natěračské práce 
- celkem přihlášených žáků -  2 
- prospělo  -  2 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 

Organizace závěrečných zkoušek 2019 

 
 

Rozhodnutí ředitele SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice 
 
 
 
                                                                                                         rozhodnutí č. 8 /Č/20 

                                                                                                              ze dne 11. 5. 2020 
 

Závěrečné zkoušky 2020  
 
V souvislosti s pandemií COVID 19 bylo vydáno nové rozhodnutí respektující opatření přijatých pro 
zajištění ochrany zdraví na středních školách v průběhu závěrečných zkoušek 2019/2020. 
 

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 
29. května 2020 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k závěrečným zkouškám 

 
2.   Termíny konání jednotlivých závěrečných zkoušek 
 

1. června 2020 od 8,00 hodin písemná závěrečná zkouška (III. SUS, III. PV, III. PS, III. TV,      III. SP,  III. 
ZP). 

 
29. května. a 1. června 2020 – 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: 
      3. – 4. června 2020 praktická zkouška  –  65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
      3. – 4. června 2020 praktická zkouška  –  29-51-E/01 Potravinářská výroba 
      3. – 4. června 2020 praktická zkouška  –  75-41-E/01 Pečovatelské služby 
     3. – 5. června 2020  praktická zkouška  –  33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba  
                                                                                             (ŠVP Truhlář, truhlářská výroby) 
     3. – 4. června 2020  praktická zkouška  –  36-57-E/01 Strojírenské práce 
     3. – 5. června 2020 praktická zkouška  –  36-67-E/01 Zednické práce 
    5 . června 2020 praktická zkouška– 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 
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  17. června 2019 budou probíhat ústní závěrečné zkoušky jednotlivých oborů ve stanovený čas: 
    8.00  hodin   65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby 
    11.05 hodin   78-62-C/02    Praktická škola dvouletá 
    10:10 hodin   33-56-E/01    Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba) 
    8.00 hodin   23-51-E/01    Strojírenské práce  
   10.45 hodin   36-67-E/01    Zednické práce 
    9.55 hodin   29-51-E/01    Potravinářská výroba 
    8:00 hodin   75-41-E/01     Pečovatelské práce 
       
             
3.  Organizační ukončení ZZ 
 
17. června 2020 předání výučních listů a vysvědčení o ZZ -  vzhledem ke přetrvávajícím karanténním 
opatření v souvislosti s nákazou Covid 19 je opuštěno od slavnostního předávání na Městském úřadu v 
Černovicích  
    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: Mgr. Miroslav Podhorský – učitel všeob.vzděl. a odbor. předmětů 
Členové ZK:  Růžena Radostová –třídní učitelka,  učitelka odborného výcviku. a odbor. předmětů 

Naděžda Pražáková - učitelka odbor. výcviku a odborných předmětů 
                        Václav Pavlas – učitel odborného výcviku 
                       
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: Jan Tesař 
 
 
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: Mgr. Irena Paďourková –  třídní učitelka, učitelka, všeobec. vzděláv. a odbor. předmětů 
            Eva Voštová –učitelka odbor. výcviku a odborných předmětů 
                      Jitka Míková – učitelka odborného výcviku 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 
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Učební obor   33-56-E/01  Truhlářské práce (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba) 
 
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: Mgr. Irena Paďourková – tříd. učitelka, , všeobec. vzděl. a odbor. předmětů 

          Ladislav Plášil– učitel odbor. výcviku . a odborných předmětů                      
                      Ladislav Zíka – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                      Bc. Jiří Vít – učitel všeob.vzděl. předmětů a odborného výcviku 
 
 
- 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. a 
         odbor.předmětů                      

                      Bc. Jiří Vít – učitel všeob.vzděl. předmětů a odborného výcviku 
  
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: Jaroslav Čekal 
 

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: Mgr. Irena Paďourková – tříd. učitelka, , všeobec. vzděl. a odbor. předmětů  
                      Jan Kališ – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                      Ladislav Zíka – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                      Bc. Jiří Vít –učitel všeob.vzděl. předmětů a odborného výcviku  
 
- podle vyhl. č.47/2005 Sb., §3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: František Kotek 
 

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: Mgr. Miroslav Podhorský – učitel všeob.vzděl. a odbor. předmětů 

Členové ZK:  Eva Voštová - tříd. učitelka, učitelka odbor. výcviku a odbor. předmětů 
                          Růžena Radostová – učitelka odborného výcviku a odborných předmětů 
                          Václav Pavlas – učitel odborného výcviku                       
  
 
 
                                                                                                                         Mgr. Ing. Karel Matějů 
                                                                                                                                  ředitel školy 
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Příloha:  Pokyny k zajištění ochrany zdraví na středních školách v průběhu závěrečných 
   zkoušek 2019/2020 
 

Výsledky závěrečných zkoušek – školní rok 2019/2020      
 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
-     celkem přihlášených žáků - 1 
- prospělo  -  1 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
36-67-E/01  Zednické práce 
- celkem přihlášených žáků -  1 
- prospělo  - 1 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 

 
29-51-E/01 Potravinářská výroba 
- celkem přihlášených žáků -  1 
- prospělo  - 1 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
23-51-E/01 Strojírenské práce 
- celkem přihlášených žáků -  5 
- prospělo  -  5 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
III.A 
36-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba) 
- celkem přihlášených žáků -  1 
- prospěl  -  1 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
-     celkem přihlášených žáků - 5 
- prospělo  -  5 
- prospělo s vyznamenáním   -  1 
- neprospělo   -   0 
 
29-51-E/01 Potravinářská výroba 
- celkem přihlášených žáků -  3 
- prospělo  - 3 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
36-67-E/01  Zednické práce 
- celkem přihlášených žáků -  1 
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- prospělo  - 1 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
75-41-E/01  Pečovatelské služby 
- celkem přihlášených žáků -  3 
- prospělo  - 3 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
78-62-C/02  Praktická škola dvouletá 
- celkem přihlášených žáků -  3 
- prospělo  -  3 
- prospělo s vyznamenáním   -  3 
- neprospělo   -  0 

 
3. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 

Zapojení do projektu Šablony pro SŠ II. 
Název projektu: „Profesní rozvoj pedagogů II“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016339 

Trvání projektu: od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 (24 měsíců) 

Poskytnutý objem peněžních prostředků: 1. 390.604,- Kč (společný s pracovištěm Třešť) 

Počet zapojených pedagogických pracovníků: 18 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 
 
 
 



 

 54 

Učitelé odborného výcviku   -  11 
 
VŠ Bc. – SpPg vychovatelství - 1 
Odp.vzdělání (SV s výuč.listem + SV s mat.zk. + DPS + SpPg)  -  9 
 
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 
Kuchařky   -  2 
Údržbáři    -   1 
Uklízečky  -   3 
 
 
5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2019/2020 
 
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 2019/2020. 
Z každého semináře je pořízen zápis včetně prezenční listiny. Cyklus seminářů se 
zakončuje besedou. 
 

2. Účast na vzdělávacích akcích, které pořádají akreditovaná zařízení –PPP Pelhřimov 
(Seminář výchovných poradců 7. 1. 2019) 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. 
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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 2019/2020  
- zrušena v rámci prevence COVID 19 
 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Šablon II  
 

- zrušena v rámci prevence COVID 19 
 

6. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování žáků 
 

 

Informace o přijímání žáků pro školní rok 2020/2021 
 
kód a název                                                       počet přijímaných žáků                 délka studia 
 
kód a název                                                        počet volných míst         délka studia 
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 
 
23-51-E/01  Potravinářská výroba                                    14                          3/výuční list    
ŠVP  Cukrář, cukrářská výroba 
 
75-41-E/01 Pečovatelské služby                                        14                          3/výuční list    
ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby 
 
36-67-E/01 Zednické práce                                               14                            3/výuční list 
ŠVP Zedník, zednické práce 
 
29-51-E/01  Strojírenské práce                                         14                             3/výuční list    
ŠVP  Zámečník, zámečnické práce a údržba 
 
78-62-C/01  Praktická škola dvouletá                               8                             2/závěrečné 
ŠVP  Praktická škola dvouletá                                                                        vysvědčení o ZZ         
                               
 
V Černovicích, dne 25. 9. 2019 
 
                                                                                             Mgr. Ing. Karel Matějů 
                                                                                              ředitel školy 
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Výsledky přijímacího řízení 
 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 8 6 

Stravovací a ubytovací služby 10 6 

Potravinářská výroba 11 7 

Pečovatelské služby 5 4 

Zednické práce 4 3 

Strojírenské práce 8 7 

Praktická škola dvouletá 4 2                            

 

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KOL PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 5 3 

Stravovací a ubytovací služby 9 5 

Potravinářská výroba 7 5 

Pečovatelské služby 4 3 

Zednické práce 3 2 

Strojírenské práce 8 7 

Praktická škola dvouletá 4 2 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 3 3 

Stravovací a ubytovací služby 1 1 

Potravinářská výroba 2 1 

Pečovatelské služby 1 1 

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 1 1 

Strojírenské práce 0 0 

Praktická škola dvouletá 0 0 

 

7. Aktivity školy 
 

Účast na prezentacích středních škol 
  
Prezenční výstava středních  Jindřichův Hradec          3. 10. 2019     
škol a učilišť a firem           
Prezentace středních škol  Tábor          16. 10. 2019   
a odborných učilišť          
Přehlídka středních škol   Havlíčkův Brod        31. 10. 2019   
Kam po ZŠ aneb    Pelhřimov          5. 11. 2019   
MOZAIKA středních škol          
Přehlídka středních škol   Jihlava    8. 11. 2019        
oblasti Vysočiny           
Vzdělání a řemeslo    České Budějovice        7. – 8. 11. 2019          
 

 Exkurze 
 
Návštěva Poslanecké sněmovny – 7. 1. 2020 
Návštěva památníku Terezín – 14. 10. 2019 

Workshopy 

 Workshop ve firmě REKON – pro obor Zednické práce 26. 2. 2020 

Besedy a školení konané v našem zařízení 

Nebezpečí virtuální komunikace – 10. 2. 2020 

Právě vědomí – 10. 2. 2020 

Akce „Psovodi“ – 12. 2. 2019 

Školení „Právní vědomí“- 28. 1. 2020 
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Kurz 1. pomoci – 1. 11. 2019 

Přednáška na téma „Závislost online“ – 12. 11. 2019 

Soutěže žáků 
  

 Soutěž Zlatá vařečka – gastronomická soutěž, Kunice – 4. místo 

 Soutěž s panem Popelou -  

 Truhlář roku (České Budějovice) – 2. místo  

 Soutěž o nejkrásnější vánoční pohlednici – 18. 12. 2019 – 1. a 2. místo 
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8. Údaje o mimoškolních aktivitách 
 

 
Přehled akcí žáků ve školním roce 2019/2020 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 žáků ve výtvarné soutěži „O nejkrásnější vánoční pohlednici“, kterou pořádal DDM 

Pelhřimov 
 
Zaznamenán výčet nejdůležitějších akcí. 
 
 
   

Hodnocení činnosti výchovy mimo vyučování ve školním roce 2019/2020 na SOŠ a SOU Třešť, 
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. 
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Činnost zájmových kroužků probíhala průběžně od měsíce října 2019 do března 2020 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, 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, 
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 2019/2020 
 
Ve školním roce 2019/2020 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. 
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a následného uzavření škol a školských zařízení byla jejich 
činnost ukončena v průběhu prvního týdne měsíce března 2020. 
 
Hodnocení jednotlivých zájmových kroužků  
 
Hudební kroužek (muzikoterapie), vedoucí pí Filipová 
Kroužek navštěvovalo 12 žáků. Základem činnosti byla 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 učili správné intonaci, 
rytmu, používání rytmických a hudebních nástrojů. S pásmem vánočních koled a písní vystoupili 
na vánoční besídce.  
 
Cvičení jógy, vedoucí pí. Filipová 
Kroužek zahájil činnost v měsíci říjnu 2019, bylo přihlášeno 6 žáků. 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 8 žáků. Činnost byla zahájena v měsíci říjnu 2019. Žáci se učili 
základům střelby, ovládání a údržbě vzduchovek, zásadám bezpečnosti při střelbě. Při činnosti 
kroužku se žáci učili koncentraci, trpělivosti a koordinaci pohybů. Činnost kroužku byla ukončena 
v měsíci lednu 2020 z důvodu zahájení rekonstrukce tělocvičny.  
 
Pletení z pedigu, vedoucí pí. Štěpánová  
Do kroužku je přihlášeno 6 dívek. Děvčata docházela podle aktuálního zájmu. Výrobky (košíčky 
různých tvarů) byly využívány při akcích školy (den otevřených dveří, exkurze, výzdoba školy). 
Dívky měly rovněž možnost zhotovit si výrobky pro své blízké. Tato činnost rozvíjí kolektivní 
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vztahy mezi žáky. Děvčata si procvičovala zručnost, pečlivost, vytrvalost, sebeovládání, trpělivost. 
Byla využívána i pomoc učebního oboru truhlářská výroba (příprava podložek pro pletení).  
 
Kroužek ručních prací, vedoucí sl. Paďourková  
Do kroužku bylo přihlášeno 6 děvčat, Termín zájmového kroužku byl stanoven na každou středu 
od 16 hodin na klubovně DI. Dle zájmu probíhá ZK i mimo určený den. V letošním školním roce se 
věnovaly žákyně výrobě předmětů na DOD, výrobě dárkových předmětů pro návštěvníky exkurzí 
školy, vánoční dekorační předměty, vánoční  výzdobě internátu apod. V průběhu činnosti se 
využívaly některé terapeutické metody jako např. arteterapie, ergoterapie a také muzikoterapie 
ve formě poslechu oblíbené hudby v TV, CD – přehrávačem apod.   
 
Posilovací kroužek, vedoucí p. Plášil 
Do kroužku bylo celkem přihlášeno 9 žáků (4 chlapci a 5 dívek). Činnost kroužku byla zahájena 
v měsíci říjnu 2019. Chlapci kroužek navštěvovali do konce listopadu, poté kroužek navštěvovala 
děvčata. Žáci se učili pečovat o své zdraví, zvyšovali si svou fyzickou kondici.  
 
Práce na PC, vedoucí p. Plášil 
Činnost probíhala od října 2019 jednou v ranních hodinách. Kroužek navštěvovali jak žáci 
ubytovaní na internátu, tak i pro žáci 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, rovněž byla využívána interaktivní tabule.   
 

 
 

9. Provedené kontroly v SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice 
 
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná kontrola. 
 
 
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 2019/2020 
Pozn.: hodnocení je provedeno do 6. 3. 2020. V týdnu od 9. 3. do13. 3. 2020 byly jarní prázdniny 

a od 16. 3. 2020 probíhalo distanční vzdělávání. 
 

Na úseku školních činností proběhly besedy na určená témata v rámci třídnických hodin 
v uvedených termínech a pro věkové skupiny. Beseda na téma „Nebezpečí virtuální komunikace, 
právní vědomí“, kterou lektoroval příslušník Policie ČR z Jihlavy se konala dne 12. 11. 2019 pro 
žáky naší školy. 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.  
28.1.2020 se uskutečnila beseda s příslušníky policie ČR ze skupiny kynologických činností. 
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Kulturní a společenská činnost:  
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. 
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 (8 žáků), posilovací (4), ruční práce (5), keramický s vlastní dílnou a vypalovací pecí (6) 
– výroba drobných upomínkových předmětů a ozdob pro školu, hudební (4). 
 
7.1.2020 jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu ČR, provázel nás poslanec p. Radek Koten       
a na krátkou besedu nás pozval místopředseda PS pan Tomio Okamura. 
17.10.2019 navštívili vybraní žáci Památník v Terezíně. 
29.1.2020 naši žáci bruslili na náměstí v Pelhřimově. 
19.12.2019 proběhla vánoční besídka se zpíváním koled. 
21.2.2020 se konala Masopustní veselice. 
 
Soutěže: 7. – 8. 11. 2019 se naši vybraní žáci zúčastnili již 11. ročníku soutěže Truhlář roku 
               v Českých Budějovicích. 

11. 2. 2020 se naši nejlepší žáci zúčastnili již 7. Ročníku kuchařské soutěže 
               v Kunicích. 
Plánovaný Sportovní den školy je mezi žáky velmi oblíben, avšak v tomto školním roce se nekonal 
z důvodu pandemických opatření.  
Plánované tematická exkurze pro žáky druhých ročníků v rámci environmentálního programu do 
fy SOMPO, a.s v Hrádku u Pacova (sběr, třídění a ukládání odpadů) se nekonala z důvodu 
pandemických opatření. 
V průběhu 1. pololetí školního roku se dle možností zúčastnili naši žáci několik workshopů. 
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 v omezené míře 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 2x, 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 2x. Cílem bylo zvýšení fyzické zdatnosti a posílení interakčních vztahů. 
 
Minimální preventivní program SOŠ a SOU Třešť, pracoviště Černovice, 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 29. 6. 2020 
školní metodik prevence: Mgr. Miroslav Podhorský 
 
 
 
 
  Schválil:           Mgr. Ing. Karel Matějů 
                                         ředitel 
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C – Pracoviště Černovice, Dobešovská 1 
 
Období 1. 9. 2019 – 30. 6. 2020 – Základní škola speciální a Praktická škola Černovice 
Období od 1. 7. 2020 po sloučení škol součástí SOŠ, SOU a ZŠ Třešť  

 

Schváleno pedagogickou radou dne:  

Školská rada schválila dne:  
 

Podpis ředitele: 
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1. Základní údaje  
 

a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, 
IČO 70842612 

tel. 565 427 100,  
info@zss-cernovice.cz 
www.zss-cernovice.cz 

 
b) Od 1.7.2020 je škola sloučena s SOŠ a SOU Třešť s novým názvem SOŠ, SOU a ZŠ Třešť. 

Ředitelem školy je Mgr. Ing. Matějů Karel 

c) Plně organizovaná základní škola speciální s 1. – 10. ročníkem, přípravným stupněm a 
praktickou školou 

 
d) Zřizovatelem školy je Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33 
 
e) Ředitelem školy byl – do 31.12.2019 – Ing. František Vránek, bytem Tyršova 539, Černovice, 

394 94  
 
Statutárním zástupcem ředitele byla do 30.6.2020 Mgr. Ludmila Míková, bytem Chválkov 26, 

394 93 
f) Školská rada byla zvolena dne 1. 12. 2017. 

 
1. zástupce rodičů: 

Martínková Jana, Na Libuši 665, 391 65 Bechyně 
2. zástupce pedagogických pracovníků: 

 Mgr. Medková Zuzana, Okružní 579, 394 94 Černovice 
3. zástupce zřizovatele: 

 Mgr. Vaníček Miroslav, Sídliště Míru 1055, 395 01 Pacov 
g) Ve školním roce 2019/2020 měla ZŠ speciální 5 tříd s 30 žáky. Praktická škola měla 2 třídy se 

14 žáky. Součástí školy je školní družina, kam docházelo 27 žáků.  
 

h) Škola byla zařazena do sítě škol 1. září 1996, č.j. 23.643/96-60 
 
 
2. Přehled oborů vzdělání 
 
1. Základní škola speciální      IZO: 110 034 066 
    Přípravný stupeň základní školy speciální     
2. Praktická škola        IZO: 110 034 074 
  78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 
  78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 
3. Školní družina       IZO: 150 026 889 
4. Kurz pro získání základů vzdělání 

 
Děti v přípravném stupni ZŠ speciální jsou vzděláváni podle ŠVP pro přípravný stupeň „Ruku 

v ruce s kamarády poznáváme svět“ 
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Žáci základní školy speciální jsou vzděláváni podle ŠVP pro ZŠ speciální „Ruku v ruce 
s kamarády poznáváme svět“ – I. a II. díl   

 
Žáci praktické školy jsou vzděláváni podle ŠVP pro Praktickou školu jednoletou a Praktickou 

školu dvouletou „Chceme poznat a umět víc“  
 
 
3. Pracovníci školy 
 
Ve školním roce 2019/2020  měla škola celkem 26 zaměstnanců, 
z toho:  24 pedagogických zaměstnanců 11 učitelů na plný úvazek 
          6 učitelů na částečný úvazek  
            5 vychovatelek ŠD na částečný 
úvazek,  
            7 asistentek pedagoga 
     1 účetní  
    2 uklízečky – každá na 0,5 úvazku 
 
Pedagogičtí pracovníci na plný úvazek splňují kvalifikační předpoklady, učitelé na částečný 
úvazek pracují s podmínkou doplnění vzdělání. 
K 30.4.2020 ukončila pracovní poměr jedna učitelka. 
V důchodovém věku jsou tři zaměstnanci. 
 
 
4. Výkon státní správy 
 

 Zápis k povinné školní docházce – přijetí do ZŠ speciální
 

Zápis do ZŠ speciální se uskutečnil 17.4.2020 korespondenční formou z důvodu Covid - 19. Do 
1.třídy byla zapsána 1 žákyně. 
 
b) Přijímací řízení: 

 
Do praktické školy jednoleté 78-62-C/01 byly podány na školní rok 2020/2021 dvě přihlášky, 

dva žáci byli přijati, dva potvrdili přijetí odevzdáním zápisového lístku.  
Do praktické školy dvouleté 78-62-C/02 byly podány 3 přihlášky, tři žáci byli přijati, tři potvrdili 

přijetí odevzdáním zápisového lístku.  
 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

a) Základní škola speciální: 
Žáci základní školy speciální jsou hodnoceni formou širšího slovního hodnocení, které má, 

kromě hodnotící funkce, za úkol motivovat nejbližší sociální okolí žáka k  další práci. Proto má 
toto hodnocení převážně pozitivní a kladný charakter. 

Ve školním roce 2019/2020 dva žáci nesplnili vzdělávací výstupy dané ŠVP a opakují ročník. 
Ve škole je kladen velký důraz na individuální práci se žáky, práce učitelů je ztížena značnými 

rozdíly v intelektu žáků, individuálním tempem práce jednotlivců, dělením tříd na jednotlivé 
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ročníky. Třídní učitel ZŠ speciální vypracovává, během měsíce září, pro každého žáka individuální 
výchovně vzdělávací program, který je konzultován se zákonným zástupcem žáka nebo 
přiděleným pracovníkem na oddělení Domova Kopretina. Na konci každého pololetí školního 
roku je tento plán vyhodnocován a na základě tohoto hodnocení je zpracováno slovní hodnocení 
na vysvědčení.  

Na základě doporučení SPC Jihlava jsou u některých žáků vypracovávány individuální 
vzdělávací plány v souladu s § 18 školského zákona. 

U žáků základní školy i střední školy jsou také vypracovávány měsíční plány činnosti, které 
reflektují ŠVP a jsou vyhodnocovány na konci měsíce nebo čtvrtletně.  

Výsledky vzdělávání žáků na základní škole hodnotíme na vysvědčení slovní formou. Forma 
tohoto slovního hodnocení je kladně přijímána zákonnými zástupci žáků. Zároveň je jednou z 
forem hodnocení individuálního programu a individuálního vzdělávacího plánu. 

Žáci střední školy jsou hodnoceni známkami, k vysvědčení jsou přikládána slovní hodnocení 
v jednotlivých předmětech. Důraz je kladen na výsledky v předmětech ze vzdělávací oblasti 
odborných činností. 

2 žáci ukončili školní docházku v 10. ročníku a získali základy vzdělání. 
 

Kurz k doplnění základů vzdělání: 
V tomto školním roce jsme kurz k doplnění základů vzdělání neotvírali.  

 
b) Praktická škola dvouletá: 
 V tomto školním roce byla otevřena jedna třída Praktické školy dvouleté s osmi žáky.  

  Jedna žákyně úspěšně vykonala závěrečnou zkoušku.  
 

c) Praktická škola jednoletá: 
V tomto školním roce byla otevřena třída Praktické školy jednoleté s osmi žáky. 
Čtyři žáci úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku. 

 
6. Prevence sociálně patologických jevů 

 
Práce v této oblasti se řídí Programem preventivních služeb školy, který je určen pro žáky, jejich 
rodiče /zákonné zástupce/, pedagogické pracovníky Domova Kopretina Černovice, pedagogické i 
nepedagogické pracovníky školy, pro širokou veřejnost. Je postaven jak    na respektu k potřebám 
jednotlivce – žáka i učitele – tak na spolupráci složek uvnitř školy.  

Vzhledem k tíži mentálního postižení našich žáků, je potřeba i k této problematice přistupovat 
individuálně, v souladu s postižením žáků. Tato témata jsou probírána u žáků praktické školy 
v rámci předmětů rodinná a zdravotní výchova a občanská výchova. U žáků ZŠ speciální jsou tato 
témata v rámci ŠVP součástí vzdělávacích oblastí. 
 Ve školním roce nebyly řešeny žádné přestupky v této oblasti. 
 
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu Školící instituce Časový rozsah Počet pedagogů 

Čtenářská gramotnost v 1.ročníku Nová škola ČB 8 h 2 
 

Další vzdělávání pracovníků neproběhlo z důvodu  uzavření škol – Covid – 19.  
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Kulturně – společenské a sportovní akce jsou na naší škole organizovány v souladu s plánem 
práce na příslušný školní rok. V letošním školním roce bylo kulturní a sportovní vyžití ovlivněno 
Covid – 19, kdy byla škola, od 16.3.2020 uzavřena.  

 

 
9. ŠKOLNÍ AKCE 
 

HraniRun – 14.9.2019 
Zúčastnili jsme se 2.ročníku 
charitativního běhu, který pro naši  
školu pořádala firma Hranipex  
Komorovice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opět jsme se celý týden věnovali různým řemeslům – tvořili jsme, vyráběli a moc to všechny 
bavilo. Již tradiční a oblíbená událost. 
 

Firma Hranipex je dlouholetým sponzorem naší školy a 
vánoční prodej výrobků proběhl již podruhé. Díky zájmu 
zaměstnanců firmy o naše výrobky, nám generální ředitel firmy 
předal částku 28.300,- Kč. Děkujeme 
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ZIMNÍ BUŘTÍK – 30.1.2020Jelikož jsme byli celé 1.pololetí šikovní, k vysvědčení jsme si 
„nadělili“ zimní buřtík  
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10. AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
V rámci družiny děti navštěvovaly kroužky – bazén, keramika, míčková masáž,  
rukodělné činnosti – práce s textilním materiálem/tkaní a práce s pedigem/drátkování,  
snoezelen a zdravotní tělesnou výchovu.  
Podrobnější popis jednotlivých akcí zveřejňujeme na www a fb stránkách školy a ve školním 
zpravodaji 

V rámci školní družiny proběhly tato akce: 

18.10.2020 – PODZIM – pouštění draků, opékání buřtů a jablek 

13.12.2019 – VÁNOČNÍ STROM – oslava Vánoc 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Kontrola ČŠI ve školním roce 2019/2020 neproběhla. 

 
 

12. Základní údaje o hospodaření školy 
  

Plnění závazných ukazatelů finančního plánu za 1. pololetí je v souladu se schváleným plánem 
a je předpoklad, že hospodaření školy bude v roce 2020 vyrovnané. 

 

 

13. Rozvojové a mezinárodní programy 
 

Škola se nezapojila do mezinárodních programů. 
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14. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Škola nebyla zapojena.  

 

 15. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2019/2020 jsme zahájili projekt „ŠABLONY II MŠMT 2019“  

Škola je také zapojena dlouhodobě do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.  

  

                                                          
 

 

 

 

16. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími partnery při plnění úkolů při vzdělávání 
 
Odborová organizace na naší škole není ustanovena. 
 

 

 


