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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 27. 8. 2021. 
 
Na zasedání Školské rady byla zpráva schválena dne 8. 10. 2021. 
 
 

 

V Třešti, dne 8. 10. 2021 
 
 
 
Za SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
 
 
 
 
 
          ………………………………….. 

Mgr. Ing. Karel Matějů 
             ředitel SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
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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. 2017 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 a C. Pracoviště Dobešovská 1 poskytuje i 

základní vzdělání. 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY 

Kraj Vysočina 

VEDENÍ ŠKOLY  

Ředitel školy:      Mgr. Ing. Karel Matějů  

Statutární zástupce:    Ing. Marie Čejková 

ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP 

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

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Volby do Školské rady proběhly dne 10. 5. 2021 – 15. 6. 2021. 
Ing. Vladislav Hynk  jmenován za zřizovatele 
Jana Janovská   zvolena za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky, pracoviště Třešť 
Bc. Jiří Kotlík   jmenován za zřizovatele 
Mgr. Martina Kyrianová  zvolena za pedagogické pracovníky, pracoviště Černovice 
Ing. Pavel Šmíd   zvolena za pedagogické pracovníky, pracoviště Třešť 
Martina Vítková  zvolena za zákonné zástupce žáků, pracoviště Černovice 
 
Volba předsedy Školské rady Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Základní školy 
Třešť 
 
1. zasedání Školské rady se uskutečnilo 24. 6. 2021. 
Tajným hlasování byl zvolen předsedou Školské rady Ing. Pavel Šmíd. 
Veřejným hlasováním byla zvolena místopředsedkyní Školské rady Mgr. Martina Kyrianová 
Volba členů Školské rady, volba předsedy a místopředsedkyně Školské rady proběhla v souladu s 
volebním řádem Kraje Vysočina, v souladu se Školským zákonem a s dodržením zásad demokracie. 
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Výroční zpráva je rozdělena do tří částí podle jednotlivých pracovišť: 

A – Pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 

B – Pracoviště Černovice, Mariánské nám. 72 

C – Pracoviště Černovice, Dobešovská 1 

 

A – Pracoviště Třešť, K Valše 1251/38 
 

1. 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 

 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 

o ŠVP Cukrářské práce 

 75-41-E/01 Pečovatelské služby 

 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba  

o ŠVP Truhlář, truhlářská výroba 

 64-41-L/51 Podnikání 

 

2. 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 20 učitelů, z toho: 

 6 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 

 14 učitelů odborných předmětů 
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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 

 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 5 vychovatelek 

 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 Schumpettera (během školního roku 

byla školní cukrárna zrušena a příslušná pracovnice odešla do starobního 

důchodu) 

 Vedoucí školní jídelny - 1 

o 4 – kuchařky/kuchaři 

 

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 123. 
 
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 
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přiděleno a oznámeno evidenční číslo. Přijímací řízení bylo provedeno na základě stanovených 
kritérií. 
Rozhodnutím ředitele školy bylo přijato celkem 121 uchazečů. 
 
 
Přehled řádně přihlášených žáků a uchazečů podle oborů: 

Kód oboru Název oboru 
Počet přijatých 

přihlášek 
Počet přijatých 

zápisových lístků 

64-41-L/51 Podnikání 15 x 
H obory 
65-51-H/01 Kuchař - číšník 13 3 
29-54-H/01 Cukrář 19 13 
41-52-H/01 Zahradník 14 10 
29-56-H/01 Řezník - uzenář 4 3 
33-56-H/01 Truhlář 6 4 
E obory 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací 

služby 
11 3 

29-51-E/01 Potravinářská výroba  
ŠVP cukrářské práce 

12 8 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 
ŠVP řeznické a 
uzenářské práce 

1 1 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 7 3 
41-52-E/01 Zahradnické práce 13 10 
33-56-E/01 Truhlářské práce 8 4 
Celkem 123 62 

 
 

II. kolo přijímacího řízení 
 
Počet přihlášek k přijímacímu řízení podaných v termínu bylo 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 16 uchazečů. 
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Kód oboru Název oboru 
Počet přijatých 

přihlášek 
Počet přijatých 

zápisových lístků 

64-41-L/51 Podnikání 2 x 
H obory 
65-51-H/01 Kuchař - číšník 2 0 
29-54-H/01 Cukrář 0 0 
41-52-H/01 Zahradník 4 2 
29-56-H/01 Řezník - uzenář 0 0 
33-56-H/01 Truhlář 0 0 
E obory 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací 

služby 
1 1 

29-51-E/01 Potravinářská výroba  
ŠVP cukrářské práce 

2 1 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 
ŠVP řeznické a 
uzenářské práce 

3 3 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 1 0 
41-52-E/01 Zahradnické práce 1 1 
33-56-E/01 Truhlářské práce 1 0 
Celkem 17 8 

 
Na základě přijatých zápisových lístků je pro druhé kolo přijímacího řízení a školní rok 2020/2021 
přijato ke vzdělávání 8 uchazečů učebních oborů. Dále byli v rámci druhého kola přijato 2 uchazeči 
o maturitní obor Podnikání. Celkem tedy 11 žáků a uchazečů. 

 

III. kolo přijímacího řízení 

Počet přihlášek k přijímacímu řízení podaných v termínu byly celkem 4. 

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. 

Kód oboru Název oboru 
Počet přijatých 

přihlášek 
Počet přijatých 

zápisových lístků 

64-41-L/51 Podnikání 1 x 
H obory 
65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 1 
29-54-H/01 Cukrář 0 0 
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41-52-H/01 Zahradník 2 2 
29-56-H/01 Řezník - uzenář 0 0 
33-56-H/01 Truhlář 0 0 
E obory 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací 

služby 
0 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba  
ŠVP cukrářské práce 

0 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 
ŠVP řeznické a 
uzenářské práce 

0 0 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 0 0 
41-52-E/01 Zahradnické práce 0 0 
33-56-E/01 Truhlářské práce 0 0 
Celkem 4 3 

 
Na základě přijatých zápisových lístků jsou pro třetí kolo přijímacího řízení a školní rok 2020/2021 
přijati ke vzdělávání 3 uchazeči učebních oborů a 1 uchazeč o nástavbové studium. 

IV. kolo přijímacího 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.  
Počet přihlášek k přijímacímu řízení podaných v termínu (do 16. 9. 2020) byly celkem 3.  
 
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 byli přijati celkem 3 uchazeči. 

Kód oboru Název oboru 
Počet přijatých 

přihlášek 
Počet přijatých 

zápisových lístků 

64-41-L/51 Podnikání 0 0 
H obory 
65-51-H/01 Kuchař - číšník 2 1 
29-54-H/01 Cukrář 1 1 
41-52-H/01 Zahradník 0 0 
29-56-H/01 Řezník - uzenář 0 0 
33-56-H/01 Truhlář 0 0 
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E obory 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací 

služby 
0 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba  
ŠVP cukrářské práce 

1 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 
ŠVP řeznické a 
uzenářské práce 

0 0 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 0 0 
41-52-E/01 Zahradnické práce 0 0 
33-56-E/01 Truhlářské práce 0 0 
Celkem 3 2 

Na základě přijatých zápisových lístků jsou pro čtvrté kolo přijímacího řízení a školní rok 
2020/2021 přijati ke vzdělávání 2 uchazeči učebních oborů. 

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2021/2022 
  

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 
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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 2020/2021 
prospěl s vyznamenáním  
prospěl   
neprospěl  

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 
E1A 18 3              12            3             0 2,115 70,389/1267/96 
E1B 20 6              11            3              0 1,798 57,300/1146/2 
E2 14 7                7             0              0 1,626 23,643/331/0 

E3A 15 6                8             1              0 2,203 30/450/0 
E3B 13 2                9              2               0 2,447 66,692/867/565 
H1A 17 2              13            2              0 2,152 49,765/846/112 
H1B 20 7              12            1              0 1,744 61,050/1221/0 
H2A 21 8              12            1              0 1,906 52,857/1110/160 
H2B 16 7                8             1               0 1,769 33,500/536/17 
H3A 13 4                8             1              0 1,842 12/156/0 
H3B 19 5              13            1              0 2,276 12,684/241/86 
S2 9 2                6            1              0 1,639 12,889/116/0 
N1 9 0                 9            0              0 2,016 63,444/571/104 
N2 13 4                 4            5              0 2,112 16,692/217/0 

Celkový prospěch žáků u závěrečných zkoušek 
Opravný a náhradní termín – podzim  2020 
Počet přihlášených žáků:   

 prospěl s vyznamenáním 
 prospěl  
 neprospěl 

Řádný termín – jaro 2021 
Počet přihlášených žáků: 56 

 prospěl s vyznamenáním - 24 
 prospěl - 27 
 neprospěl - 5 

Celkový prospěch žáků u maturitní zkoušky 
Opravný a náhradní termín – podzim 2020 
Počet přihlášených žáků: 

 prospěl s vyznamenáním  
 prospěl  
 neprospěl  

Řádný termín – jaro 2021 
 Prospěl s vyznamenáním - 0 
 Prospěl - 8 
 Neprospěl - 5 
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Organizace maturitních a závěrečných zkoušek  
 
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 
 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE SOŠ, SOU A ZŠ TŘEŠŤ 
 rozhodnutí č.: 
 ze dne: 15. 3. 2021 

Závěrečné zkoušky v řádném termínu – červen 2021 
 

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 mimořádným opatřením č. j. 
MSMT-3258/2021-1 vydávám tyto pokyny k závěrečným zkouškám: 

 
1.  Termíny a místo konání jednotlivých závěrečných zkoušek v opravném termínu 
Písemná zkouška – na základě výše uvedeného mimořádného opatření se s rozhodnutí ředitele 
nekoná. 
Praktická zkouška 

Obor Třída Den Místo 
29-51-E/01  
Potravinářská výroba 
Cukrářské práce 

E3B 
2. -. 3. 6. 2021 Učebny odborného výcviku SOŠ, 

SOU a ZŠ Třešť 

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací služby E3A 7. – 9. 6. 2021 Učebny odborného výcviku SOŠ, 

SOU a ZŠ Třešť 
75-41-E/01 
Pečovatelské služby E3A 2. – 3. 6. 2021 Učebny odborného výcviku SOŠ, 

SOU a ZŠ Třešť 
29-51-E/01 
Potravinářská výroba 
Řeznické a uzenářské práce 

E3B 
2. – 3. 6. 2021 Školní závod, 

Kostelecké uzeniny, a. s. 
Kostelec u Jihlavy 

33-56-E/01 
Truhlářské práce E3A 2. – 4. 6. 2021 Učebny odborného výcviku SOŠ, 

SOU a ZŠ Třešť 
41-52-E/01 
Zahradnické práce E3B 2. 6. 2021 Učebny odborného výcviku SOŠ, 

SOU a ZŠ Třešť 
29-54-H/01 
Cukrář H3B 7. – 10. 6. 2021 Učebny odborného výcviku SOŠ, 

SOU a ZŠ Třešť 
65-51-H/01 
Kuchař číšník 

H3B 2. – 7. 6. 2021 Učebny odborného výcviku SOŠ, 
SOU a ZŠ Třešť 

29-56-H/01 
Řezník uzenář H3A 

2. – 3. 6. 2021 Školní závod, 
Kostelecké uzeniny, a. s. 
Kostelec u Jihlavy 

41-52-H/01 
Zahradník H3A 3. 6. 2021 Učebny odborného výcviku SOŠ, 

SOU a ZŠ Třešť 
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Ústní zkouška 
Obor Třída Den Místo 

29-51-E/01  
Potravinářská výroba 
Cukrářské práce 

E3B 
18. 6. 2021 Učebna č. 114 

12,00 hod 

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací služby E3A 17. 6. 2021 Učebna č. 114 

12,00 hod 
75-41-E/01 
Pečovatelské služby E3A 

15. 6. 2021 Učebna č. 114 
9,45 hod 

29-51-E/01 
Potravinářská výroba 
Řeznické a uzenářské práce 

E3B 
16. 6. 2021 Učebna č. 114 

10,20 hod 

33-56-E/01 
Truhlářské práce E3A 15. 6. 2021 Učebna č. 114 

8,00 hod 
41-52-E/01 
Zahradnické práce E3B 

14. 6. 2021 Učebna č. 114 
12,00 hod 

29-54-H/01 
Cukrář H3B 18. 6. 2021 Učebna č. 114 

8,00 hod 
65-51-H/01 
Kuchař číšník H3B 17. 6. 2021 Učebna č. 114 

8,00 hod 
29-56-H/01 
Řezník uzenář H3A 16. 6. 2021 Učebna č. 114 

8,00 hod 
41-52-H/01 
Zahradník H3A 14. 6. 2021 Učebna č. 114 

8,00 hod 

 
2. Jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních komisí 
 
Ředitel školy jmenuje pro JZZK ve školním roce 2020/2021 následující místopředsedy a ostatní členy 
zkušebních komisí pro jednotlivé obory takto: 
 
Cukrář – 29-54-H/01 
Místopředseda:  Mgr. Alena Žáková, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Třídní učitel:  Ing. Hana Kulhánková, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Ostatní členové : Mgr. Jitka Nedorostová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Jana Horáková, učitelka odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Dana Šuhajová, odborník z praxe, cukrárna U Schumpetera Třešť (dle § 3  
  vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou   
 zkouškou, ve znění pozdějších předpisů) 
 
Potravinářská výroba - cukrářské práce – 29-51-E/01 
Místopředseda:  Bc. Petra Pátková, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Třídní učitel:  Mgr. Jitka Nedorostová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Ostatní členové : Mgr. Alena Žáková, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Jana Javůrková, učitelka odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Dana Šuhajová, odborník z praxe, cukrárna U Schumpetera Třešť (dle § 3  
  vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou   
 zkouškou, ve znění pozdějších předpisů) 
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Kuchař číšník – 65-51-H/01 
Místopředseda:  Bc. Petra Pátková, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Třídní učitel:  Ing. Hana Kulhánková, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Ostatní členové : Mgr. Dagmar Nechvátalová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Mgr. Ivana Švehlíková, učitelka odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Michal Daněk, odborník z praxe, Penzion Svět Třešť (dle § 3 vyhlášky č. 47/2005  
  Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, ve znění   
 pozdějších předpisů) 
 
Stravovací a ubytovací služby – 65-51-E/01 
Místopředseda:  Mgr. Dagmar Nechvátalová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Třídní učitel:  Ing. Aleš Peníška, učitel odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Ostatní členové : Bc. Petra Pátková, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Monika Římalová, učitelka odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Michal Daněk, odborník z praxe, Penzion Svět Třešť (dle § 3 vyhlášky č. 47/2005  
  Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, ve znění   
 pozdějších předpisů) 
 
Pečovatelské služby – 75-41-E/01 
Místopředseda:  Mgr. Hana Fialová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Třídní učitel:  Ing. Aleš Peníška, učitel odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Ostatní členové : Jarmila Šebová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Ludmila Svěráková, učitelka odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Bc. Eva Rosová, odborník z praxe,  charitativní  pečovatelská služba, středisko  
  Telč(dle § 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách   
 závěrečnou zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 
 
Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce – 29-51-E/01 
Místopředseda:  Ing. Michal Antoň, učitel odborných předmětů a odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ  
  Třešť 
Třídní učitel:  Mgr. Jitka Nedorosotová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Ostatní členové : Ing. Anna Pelikánová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Josef Peštál, učitel odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Jaroslav Doležal, odborník z praxe,  řezník Kostelecké uzeniny, a. s. (dle § 3  
  vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou   
 zkouškou, ve znění pozdějších předpisů) 
 
Řezník uzenář – 29-55-H/01 
Místopředseda:  Ing. Michal Antoň, učitel odborných předmětů a odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ  
  Třešť 
Třídní učitel:  Mgr. Hana Fialová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Ostatní členové : Ing. Anna Pelikánová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Josef Peštál, učitel odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Jaroslav Doležal, odborník z praxe,  řezník Kostelecké uzeniny, a.s.(dle § 3  
  vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou   
 zkouškou, ve znění pozdějších předpisů) 
 
Truhlářské práce – 33-56-E/01 
Místopředseda:  Ing. Bc. Kamil Bratršovský, učitel odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ   
  Třešť 
Třídní učitel:  Ing. Aleš Peníška, učitel odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Ostatní členové : Ing. Pavel Šmíd, učitel odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   František Vybíral, učitel odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
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   Radek Zuda, odborník z praxe, Truhlářství Zuda Třešť (dle § 3 vyhlášky č.   
   47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, ve  
   znění pozdějších předpisů) 
 
Zahradnické práce – 41-52-E/01 
Místopředseda:  Ing. Ludmila Leupoldová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ   
   Třešť 
Třídní učitel:  Mgr. Jitka Nedorostová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Ostatní členové : Ing. Aleš Peníška, učitel odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Iva Mátlová, učitelka odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Josef Uhlíř, odborník z praxe,  zahradník zámeckého parku Telč(dle § 3 vyhlášky  
   č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou,  
   ve znění pozdějších předpisů 
 
Zahradník – 41-52-H/01 
Místopředseda:  Ing. Aleš Peníška, učitel odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Třídní učitel:  Mgr. Hana Fialová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Ostatní členové : Ing. Ludmila Leupoldová, učitelka odborných předmětů SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Bc. Romana Houbová, učitelka odborného výcviku SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
   Josef Uhlíř, odborník z praxe,  zahradník zámeckého parku Telč(dle § 3 vyhlášky  
   č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou,  
   ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Mgr. Ing. Karel Matějů, v. r. 
         ředitel SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
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Maturitní zkouška  
  

 Rozhodnutí ředitele SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
 

rozhodnutí č.: 
ze dne: 30. 3. 2021 

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 
 12. – 18. 5. 2021 – studijní volno před konáním zkoušek 
 21. května 2021 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů 

k maturitním zkouškám 
 
 

2. Termíny a místo konání jednotlivých částí maturitní zkoušky 
    
Řádný termín: 
Společná část – didaktické testy (dle pokynů Centra) v učebnách 228 a 218 a 208: 

 Český jazyk a literatura – didaktický test  25. 5. 2021 od 8,00 hod (85 minut) 
 Anglický jazyk – didaktický test   24. 5. 2021 od 13,30 hod (110 minut) 
 Matematika – didaktický test   24. 5. 2021 od 8,00 hod (135 minut) 

 
Mimořádný termín (pro žáky, kteří jsou v řádném termínu v izolaci nebo v karanténě) 
Společná část – didaktické testy (dle pokynů Centra) – vždy v prostorách spádové školy: 

 Český jazyk a literatura – didaktický test  8. 7. 2021 od 9,00 hod (85 minut) 
 Anglický jazyk – didaktický test   7. 7. 2021 od 14,30 hod (110 minut) 
 Matematika – didaktický test   7. 7. 2021 od 9,00 hod (135 minut) 

 
 
Praktická část 

 19. a 20. 5. 2021 od 7,30 hod v učebnách 115 a 215 
 

 

Ústní část  

 Slavnostní zahájení za účasti zkušební komise a všech zkoušených dne 8. 6. 2021 v 7,30 
hod v učebně č. 215.  
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 Vlastní ústní zkouška bude ve dnech 8. – 9. 6. 2021 tamtéž dle rozpisu zkoušení, který 
bude zveřejněn nejpozději 1. června 2021 na webových stránkách školy a v informačním 
systému Bakalář. 

 

3. Organizační ukončení maturitní zkoušky 
 12. 6. 2021 od 10,00 hod předání vysvědčení o maturitní zkoušce v učebně č. 215 

 

4. Jmenování zkušebních komisí (ZK)  
  

Obor 64-41-L/51 Podnikání 
Místopředseda ZK:  

 Mgr. Eva Karamonová, učitelka SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
Členové ZK:  

 Mgr. Lubomír Veselý, třídní učitel, učitel, SOŠ, SOU a ZŠ Třešť  
 Mgr. Zuzana Čejková, zkoušející předmětu Český jazyk a literatura, učitelka SOŠ, SOU 

a ZŠ Třešť 
 Mgr. Eva Karamonová, přísedící předmětu Český jazyk a literatura, učitelka SOŠ, SOU 

a ZŠ Třešť  
 Mgr. Lubomír Veselý, zkoušející předmětu Anglický jazyk, učitel SOŠ, SOU a ZŠ Třešť  
 Ing. Bc. Kamil Bratršovský, přísedící předmětu Anglický jazyk, učitel SOŠ, SOU a ZŠ 

Třešť 
 Ing. Marie Čejková, zkoušející předmětu Ekonomické předměty, učitelka SOŠ, SOU a 

ZŠ Třešť 
 Mgr. Eva Karamonová, přísedící předmětu Ekonomické předměty, učitelka SOŠ, SOU a 

ZŠ Třešť 
 Ing. Jaroslava Bouzková,  zkoušející předmětu Účetnictví, učitelka SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 
 Ing. Marie Čejková, přísedící předmětu Účetnictví, učitelka SOŠ, SOU a ZŠ Třešť 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

kompetence metodika prevence sociálně patologických jevů. V roce 2020/2021 byla z důvodu 

epidemie Covid-19 prováděna především distanční výuka, témata v rámci prevence byly 

zařazovány do online hodin občanské výchovy, nauky a  v rámci třídnických hodin. 

Hodnocení minimálního preventivního programu pro školní rok 2020/2021 
 
Školní rok 2020/2021 byl netypický tím, že v jeho průběhu došlo 2x k uzavření škol z důvodu 
epidemie Covid 19. Prezenční výuka probíhala pouze 5 týdnů na začátku školního roku, 3 týdny 
v prosinci a 5 týdnů na konci školního roku, a to vždy za mimořádných, velmi přísných 
protiepidemických opatření, které neumožňovaly setkávání větších skupin, a tedy ani realizaci 
různých preventivních programů formou přednášek, návštěvy kulturních zařízení, činnosti 
kroužků nebo sportovních soutěží. 
Nespecifická primární prevence probíhala v rámci výuky odborných i všeobecných předmětů, kde 
byla zařazována preventivní témata v navazující na probírané učivo. Tato prevence probíhala i 
v době distanční výuky. 
Třídnické hodiny byly zařazeny v rozvrhu hodin 1x měsíčně. Probíhaly jak v prezenční, tak 
v distanční výuce. V třídnických hodinách byla zařazována témata specifické i nespecifické 
primární prevence. Žáci měli o třídnické hodiny zájem, uvítali i možnost on-line setkání třídy 
v době distanční výuky. 
Vzdělávání pedagogů probíhalo v minulém školním roce také distanční formou, pedagogičtí 
pracovníci se účastnili různých webinářů, některé z nich byly zaměřeny na prevenci nežádoucího 
chování žáků.  
Při pedagogických radách proběhlo další vzdělávání pedagogických pracovníků, které připravili a 
přenesli metodici prevence Bc. Miroslav Krejčí a Mgr. Jitka Nedorostová. Tématem příspěvků byla 
prevence užívání návykových látek ve škole a na domově mládeže. 
Preventivní činnost plánovaná na domově mládeže byla realizována do 14.10.2020, kdy došlo 
k úplnému uzavření škol MŠMT. K návratu žáků do škol došlo s platnými, velmi svazujícími 
omezeními. Nebyla proto realizována většina plánovaných akcí a omezeny byly rovněž 
volnočasové aktivity, jako například seberealizace v mnoha zájmových kroužcích: sportovní, 
posilovací, míčové hry, ruční práce – výroba drobných upomínkových předmětů a ozdob pro 
sebe, školu, práce s počítačem a jiné. 
Z důvodů přísných proticovidových opatření neproběhly ani obvyklé akce pro rodiče – slavnostní 
zahájení školního roku pro první ročníky a předávání výučních listu absolventům. Třídní schůzky 
a informace o prospěchu a chování, které byly naplánované na listopad a leden se nekonaly. 
V březnu byly třídní schůzky nahrazeny formou on – line konzultací pro rodiče a zákonné 
zástupce. O tyto konzultace byl ze strany rodičů zájem minimální. 
V červnu ukončila metodička prevence Jitka Nedorostová studium specializovaných činností – 
prevence sociálně patologických jevů na Vysočina Education. Výchovná poradkyně Dagmar 
Nechvátalová studuje na Karlově Univerzitě specializační studium – výchovný poradce. 
Předpokládané ukončení studia je říjen 2021.  
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Všichni členové preventivního týmu-výchovná poradkyně, metodik prevence pro domov mládeže 
i školní metodik prevence poskytovali konzultační hodiny k prevenci sociálně patologických jevů. 
Preventivní tým se scházel 1x měsíčně ve složení zástupkyně ředitele školy, metodik prevence, 
výchovný poradce, metodik prevence pro DM. Schůzky probíhaly v době prezenční výuky. 
Preventivní tým spolupracuje také s třídními učiteli a učiteli odborných předmětů a vychovateli 
na domově mládeže. 
Minimální preventivní program SOŠ, SOU a ZŠ 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. 
Vzhledem k přísným protiepidemickým opatřením byl minimální preventivní program naplňován 
zejména v době před prvním uzavřením škol. Ve zbývajícím období bylo naplňování MPP 
realizováno on-line formou, některé aktivity byly přesunuty na další školní rok. 
 
Vypracovala: Mgr. Jitka Nedorostová, školní metodik prevence 
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Výchovné poradenství - hodnocení jednotlivých činností: 
 

Vyhodnocení plánu výchovného poradenství za školní rok 2020/2021 

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, 

• 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 října probíhala distanční výuka. 

2. Intervence škola Æ žák; škola Æ zákonný zástupce 

• Výchovné komise: celkem bylo vykonáno 7 intervencí – udělování kázeňských opatření od 

úrovně „Důtka ředitele školy“ a vyšší. 

3. Intervence výchovný poradce Æ učitel 

• Jednotliví vyučující se obrací především ohledně konzultací týkajících se problematických 

žáků, dále žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

• spolupracujeme na tvorbě IVP. 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci aktivně účastnili on-line školení dle 

vlastního, popř. doporučeného výběru, 

• stáže byly prozatím pozastaveny z důvodu epidemiologické situace, 

• v září 2021 proběhne školení Mgr. Kropíkové – osobnostní rozvoj. 

5. Prevence 

• informační nástěnka s tématem kyberšikany, NNTB 

V Třešti dne 27.8.2021       Mgr. Dagmar Nechvátalová 

 

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

Datum Název semináře Počet účastníků 

02.10.2020 Naučte své studenty učit se s pomocí NLP 1 

18.11.2020 Kázeňské problémy ve školní třídě a jejich řešení- webinář 2 

08.12.2020 Rizikové chování dětí a mládeže 2 

06.01.2021 Komplexní práce s třídním kolektivem - prevence řešení problémů 2 

19.01.2021 Úvod do motivačně intervenční práce s dopívajícími 1 

02.02.2021 Jak zvládat všechny role výchovného poradce 1 

04.03.2021 Rizikové chování dětí a mládeže 5 

18.03.2021 Právní aspekty komunikace mezi školou a rodiči 1 

06.04.2021 Rozvíjíme matematickou gramotnost 1 

08.04.2021 Rizikové chování dětí a mládeže 4 

15.04.2021 Time management 1 

7. 5. 2021 Základní metodický kurz pro učitele AJ – Aktivity, které fungují 1 

12. 5. 2021 Aktivizující výuka aneb didaktická strategie líného učitele 2 

19. 5. 2021 Komunikační a antistresová výbava pro lidi – OSR webinář 1 

4. 6. 2021 Formativní hodnocení a práce s chybou 6 
17. 7. – 23. 7. 2021 Prázdninový pobytový kurz AJ pro učitele – C1 1 

Většina seminářů byla organizována online formou. 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Vzhledem k epidemické situaci byla většina aktivit a soutěží zrušena. V září se uskutečnila pouze 
benefiční akce Květinové odpoledne v Jindřichově Hradci a charitativní sbírky organizované 
oborem pečovatelské služby. V rámci projektu Šablony se tento školní rok uskutečnilo 6 
workshopů s odborníky z praxe. Na jaře byla zahájena profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně 
ve spolupráci věznicí Světlá nad Sázavou. Závěrečná zkouška prvního kurzu z celkových čtyř, 
proběhne na naší škole 15. 7. 2021. 
 

Projekt „Profesní rozvoj pedagogů II“ – pořádané workshopy 
 Projekt byl zahájen 1. 1. 2020, doba jeho trvání je do 22. 4. 2022 
V rámci toho projektu se uskutečnili v roce 2020/2021 následující aktivity:  
 
Gastroobory: 

 září 2020 – workshop – zapojení odborníka z praxe ve výuce odborného výcviku¨ 
o smluvní partner – Restaurace a penzion Svět v Třešti 
o náplň – minutkové úprava pokrmů – hovězí a vepřové maso, losos 
o příprava tatarského bifteku 

 červen 2021 
o FFpasta – výrobce těstovin, wokkshop 

Zednické práce: 
 říjen 2020  

o RIGIPS a. s.  – workshop – zednické práce – technologický postup stavby 
sádrokartonové příčky s otvorem 

Truhlářské obory: 
 Prosinec 2021 
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o Truhlářství Plášil – workshop – práce na katru 
o Řezbářská technika výroby betlémů 

 Srpen 2021 
o Jafholz, Domašín 
o Sortiment kování, materiály na dřevostavbu 

Pečovatelské služby 
 Listopad 2020 

o Covid 19 v sociálních službách – Intervenční centrum Jihlava 
 Červen 2021 

o Workshop – atypická úprava dětského lůžka – sociální zařízení Kopretina 
Zahradnické obory: 

 Září 2020 
o Zahradnictví Chalačev – Žatec 

 Říjen 2020 
o Ekoimpex Vysočina – revitalizace zeleně 

 Květen 2021 
o Zahradnictví V Kaštanech, Dačice 
o Roubování stromů 

 Červen 2021 
o Park Státního zámku Telč 
o Sklizeň podzemních orgánů cibulnatých a hlíznatých rostlin 
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9. Hodnocení činnosti zájmových útvarů a volnočasových aktivit v DM a internátě 
 
Volnočasové aktivity a zájmové kroužky mají své místo ve výchově mimo vyučování a jsou 
důležitou složkou a základním kámen pro vyplnění volného a oddychového času mládeže 
v průběhu celého odpoledne, dopolední výuky. 
   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 opakovaně po 
hlavních prázdninách, dvouměsíční absenci čehokoli žáky přijato pozitivně s jejich angažovaným 
zapojením se. Z počátku projevený zájem o pravidelné návštěvy se do konce 1. pololetí postupně 
vytrácí, až pravidelnost přejde do občasné návštěvy kroužku dle momentální situace a chuti žáků. 
V porovnání několikaletého období zpět mohu tvrdit o stále zvyšujícím se trendu ze strany žáků 
o nezájem navštěvovat cokoli pravidelně. Přitom v opačném případě přístupu žáků k pravidelně 
opakujícím se kroužkům, například u kolektivních sportů, by vedla pravidelná činnost v kroužku 
k jejich lepší sportovní přípravě a sebezdokonalení. U žáků převažuje pouze zájem o činnosti 
rekreační, pro zábavu, dle aktuálního stavu, nálady a chuti jít si něco zahrát nebo něco dělat, 
hlavně ne řízeně! 
   Základní nabídku kroužků tvoří především kroužky sportovní, dále pak výtvarně kreativní tvořivé 
práce, činnost kroužku práce s PC, knihovna, návštěvy herny bowlingu i akce mimořádné a z 
hlediska organizace náročnější, jako byla plánovaná a již domluvená návštěva představení divadla 
v Třešti v termínu Třešťského divadelního jara. Zájmovou činnost organizujeme na základě 
možností personálních, jak ze zvládnutých metodik teorie a praxe jednotlivých výchov dle 
vychovateli studovaných specializací.  
   Součástí hodnocení je uvedení zájmových útvarů a volnočasových aktivit a hodnocení činnosti 
jednotlivými vedoucími. 
Bowling 
Vedoucí kroužku: Lenka BLYZNECOVÁ 
Kroužek bowlingu probíhá s ubytováním žáky v průměru jednou za dva týdny. O tuto poměrně 
oblíbenou volnočasovou aktivitu(která přispívá ke stmelení kolektivu) projevilo v průběhu 
školního roku zájem 27 žáků. Většinou se bowlingu účastní 16 žáků což je maximální kapacita na 
jednu hru.  
Karaoke 
Vedoucí kroužku: Lenka BLYZNECOVÁ 
Kroužek karaoke s tancem probíhá pravidelně od pondělí do čtvrtka. Této volnočasové aktivity se 
účastní dívky a chlapci a průměrná účast je 8 až 10 žáků. Celkově o tuto volnočasovou aktivitu 
projevilo zájem v průběhu školního roku okolo 30 ubytovaných žáků. 
                                                                                                                                                      Lenka 
Blyznecová 
Zájmová činnost v kroužku počítače 
Vedoucí kroužku: Jitka Klubalová 
Kroužek pracuje dvě hodiny týdně každé úterý a čtvrtek. 
Místo: učebna ICT 209 
Všichni, kteří navštěvují kroužek, jsou na začátku školního roku seznámeni s řádem učebny ICT i 
s dalšími pravidly a zásadami, které jsou povinni respektovat. Žáci se zde mají možnost 
sebevzdělávat, vypracovávat různé úkoly do vyučování – referáty, aktuality, prezentace, 
komunikují s kamarády, surfují po internetu apod. 
V tomto školním roce navštěvuje kroužek – oproti předešlému období – menší počet žáků. Na 
slabší účast žáků v kroužku mělo v poslední době vliv několik věcí. Jednak zřízení WIFI pro 
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připojení k internetu na domově mládeže, dále pak absolutní zákaz tisku v počítačové učebně, 
kde kroužek probíhá a v neposlední řadě také rozšíření chytrých telefonů mezi žáky školy. 
 
Zájmová činnost v kroužku míčové hry pro dívky 
Vedoucí kroužku: Jitka Klubalová 
Kroužek pracuje každé pondělí odpoledne. 
Místo: V zimním období velká tělocvična školy, na podzim a na jaře venku na hřišti. 
Už z názvu vyplývá, že hlavní náplní kroužku jsou různé míčové kolektivní hry. Několikrát během 
školního roku pro zpestření vyzýváme k zápasu ve vybíjené chlapce OU ubytované na internátě. 
Dívky tak mají větší motivaci pro trénování. 
Kroužek navštěvuje pravidelně 14 přihlášených dívek. 
 
Další nepravidelná zájmová činnost – 4.VS – vychovatelka Jitka Klubalová 
Nepravidelně navštěvujeme malou tělocvičnu, kde hrajeme badminton. 
Dále baletní sál – pohybové cvičení dle zájmu a poptávky dívek – například nácvik ZUMBY. 
Vytváříme různé tematické dekorace pro zkrášlení klubovny a pokojů – například Vánoce a 
Valentýn. 
Letos v březnu jsme chtěly navštívit s děvčaty Třešťské divadelní jaro – měly jsme již zakoupené 
vstupenky na představení „ Mezi nebem a zem“, ale současná mimořádná situace nám to 
neumožnila. 
                                                                                                                                                         
Hodnocení volnočasových aktivit na DM 2019–2020 
Vedoucí činnosti: Helena MATĚJKOVÁ 
Nabídka míčových her od pondělí do čtvrtka od 18.30 hod. do 19.30 hod. 
Pondělí – florbal 
Úterý – basketbal 
Středa – sálová kopaná 
Čtvrtek – volejbal 
Sportovní aktivity jsou doplněny nabídkou každodenního kondičního cvičení v malé tělocvičně s 
nářadím. Důraz je kladen na bezpečnost, tělesnou zdatnost a obratnost žáků. 
Největší zájem byl v poslední době o kondiční aktivity – přeskoky přes nářadí – parkur. Scházelo 
se průměrně 15–20 žáků, pravidelně každý den. Cvičení trvalo 1,5 – 2 hodiny. 
 
Knihovna – úterý–čtvrtek 
Z řad žáků je zájem o beletrii, odpočinkovou četbu – detektivky, milostné romány, dobrodružné 
příběhy, literatura faktů, sci-fi, Večery pod lampou, cestopisy, Stopy hrůzy, Harlekýnky. 
Žáci si půjčují romány pro školní potřebu – literární díla probíraných autorů domácích či 
zahraničních spisovatelů. Velký zájem je o encyklopedie v knižní podobě, kterými je knihovna 
velmi dobře vybavena. 
S návštěvností jsem byla letos spokojena.                                                                            
 
Kreativní tvoření  
Vedoucí kroužku: Monika NOVÁKOVÁ 
ZU se uskutečňuje nepravidelně dle zájmu žáků a potřeby výzdoby DM a internátu. 
Během ledna a února jsme vytvořili valentýnskou výzdobu a valentýnský fotokoutek, kromě dívek 
se na tvorbě podíleli i chlapci 5. VS. Děvčata si krom toho vyrobila i rámeček na valentýnské foto. 
Rozpracovanou velikonoční výzdobu i plánované zdobení vajíček voskem a netradičními 
technikami si necháme na příští rok. 
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Posilovací cvičení  
Vedoucí kroužku : Monika NOVÁKOVÁ 
ZU probíhá pravidelně pondělí až čtvrtek v čase 18:30 – 19.15 
Během ledna rapidně klesla účast na cvičení, Žáci místo posilování raději využívají osobního volna 
a z DM odešli Straka a Hron, kteří občas posilovali a děvčata tudíž nemají proč ZU navštěvovat. 
                                                                                                                                         
Badminton 
Vedoucí kroužku: Iveta REICHMANOVÁ 
pravidelná činnost každé úterý v čase 18,00-19,00 hod. Dle zájmu děvčat lze čas přizpůsobit pro 
činnost více žáků a prodloužit do 19,30 hod. 
Badminton v malé tělocvičně navštěvuje pravidelně stálý okruh děvčat, ale i děvčata chodící 
nepravidelně, případně zájemce z řad chlapců. Podle počtu hráčů upravujeme čas kroužku na dvě 
části /18,00-18,30 a 18,30-19,15/. 
 
Společenské hry na klubovně  
Vedoucí činnosti: Iveta REICHMANOVÁ 
nepravidelná, ale oblíbená zájmová činnost děvčat v čase 19,45-21 hod. Odreagování děvčat od 
školních povinností a přípravy na ZUZ u starších děvčat. Nejvíce zaujala hra "Člověče, nezlob se!", 
dále mikádo, karty, šachy. Děvčata vyrobila z vlastní iniciativy maxi velké hrací pole na člověče, 
nezlob se, aby mohlo hrát více hráčů a vše bylo přehledné. Je-li vhodný čas, vyzvou k účasti ve 
hře i vychovatelku. 
 
Společná vycházky  
Vedoucí činnosti: Iveta REICHMANOVÁ 
nepravidelná činnost. Zatím realizováno: Povánoční Třešť a Večerní Třešť. Může být uskutečněno 
pouze, když projeví zájem větší část skupiny, v čase 18,00-19,30 hod. S děvčaty se společně 
projdeme na čerstvém vzduchu, při rozhovorech probereme různá témata např. jak trávíme 
Vánoce, domácí mazlíčci, další studijní a životní plány apod. Děvčata jsou uvolněná a témata 
rozhovorů vznikají přirozeně. 
                                                                                                                                                     
 
Závěr: tuto formu činnosti zájmových útvarů a volnočasových aktivit v DM a internátě ve školním 
roce 2020-2021 jsme začali realizovat v polovině měsíce září. Od 5.10.2020 v čase 00.00 hod. by 
vyhlášen nouzový stav, výuka se realizovala pouze formou praxe. Od 14.10. 2020 bylo nařízeno 
MŠMT úplné uzavření škol.  
K návratu žáků do škol s platnými, velmi svazujícími omezeními došlo 19.4.2021. Nebyla proto 
realizován většina plánovaných akcí a omezeny byly rovněž volnočasové aktivity a seberealizace 
žáků v zájmových útvarech.  
Hodnocení činnosti zájmových útvarů a volnočasových aktivit je podkladem pro výroční zprávu 
školy. Vypracoval vedoucí úseku VMV s kolektivem. 

 
10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2020/2021 proběhlo pouze orientační šetření České školní inspekce týkající se 
mapování průběhu distanční výuky. Z tohoto šetření nebylo vytvořeno žádné písemné 
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doporučení, pouze nám byly sděleny ústní formou poznatky z navštívených hodin. Šetření 
proběhlo ve dnech 6. – 12. 4. 2021. 
 
11. Kontroly hospodaření 

V roce 2020 byly v organizaci provedeny následující kontroly: 

 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava – dodržování povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně (pracoviště Třešť). 

- část závad zjištěných kontrolou byla odstraněna v určeném termínu 
- závady: přirozené větrání obou únikových cest v budově DM, výměna protipožárních dveří, 

označení nástupní plochy a zastřešení zimní zahrady je v řešení a v současné době probíhá 
realizace veřejné zakázky na odstranění těchto nedostatků.   

 
12. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 
 

Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a návrh rozdělení 
hospodářského výsledku 
 

Organizace obdržela na rok 2020 dotace na provoz ve výši  75 352 416 Kč 

V tom: 

 příspěvek na vlastní činnost     14 902 500 Kč 

 Provozní příspěvek na řízení počítačových učeben         50 490 Kč 

 Provozní příspěvek na odměnu pro pracovníky IT          13 580 Kč 

 Přímé výdaje na vzdělávání (UZ 33353,  33076, 33049) 59 960 935 Kč 

 UZ 33063 – OP VVV (Šablony)          416 091 Kč 
 Odpisy z investičních transferů               8 820 Kč 

 

Hospodářský rok skončila škola ziskem ve výši      442 351,95 Kč 

 z toho v hlavní činnosti ziskem ve výši         41 531,93 Kč 
 v doplňkové činnosti ziskem ve výši         400 820,02 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            98 tis. Kč 
Hostinská činnost               4 tis. Kč 
Pronájem nevyužitého majetku        299 tis. Kč 
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Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši  442 351,95 Kč 
 442 351,95 Kč  - jako příděl do rezervního fondu 

Finanční hospodaření organizace 

Výnosy hlavní činnosti:     78 094 tis. Kč  
dotace                         75 327 tis. Kč = 96,5 %  
vlastní činnost         2 767 tis. Kč =   3,5 % 

Hlavní podíl na výnosech vlastní činnosti mají příjmy: 
 za stravování zaměstnanců a žáků     1 493 tis. Kč 
 za ubytování žáků             265 tis. Kč  
 tržby za prodej výrobků v rámci produktivní práce žáků     423 tis. Kč 
 tržby učňovského střediska – kavárna            148 tis. Kč 
 čerpání fondu odměn           83 tis. Kč 

 

Výnosy doplňkové činnosti:    1 259 tis. Kč 

V doplňkové činnosti se na výnosech nejvíce podílely: 
 tržby za stravování          336 tis. Kč  
 tržby za rauty               5 tis. Kč 
 tržby za ubytování pro jednotlivce i organizace       368 tis. Kč 
 výnosy z pronájmu          546 tis. Kč 

Výnosy celkem:    79 354 tis. Kč 
dotace                   75 327 tis. Kč = 94,9 %  
vlastní činnost             4 027 tis. Kč =   5,1 % 

Čerpání nákladů  
 
Náklady na činnost školy jsou tvořeny z 77 % náklady na mzdy pracovníků a na odvody z nich. 
Dalšími vysokými nákladovými položkami jsou spotřeba materiálu a energií. 
 
Usměrňování prostředků na platy za rok 2020 

 
Škole byl stanoven objem prostředků na platy (UZ 33353) ve výši  43 192 tis. Kč. Tento byl v roce 
2020 překročen o 496 tis. Kč. Překročení bylo uhrazeno: 

 z doplňkové činnosti             164 tis. Kč 
 z fondu odměn                83 tis. Kč 
 ostatní zdroje             177 tis. Kč 
 z provozního příspěvku    10 tis. Kč 
 z projektu Šablony    62 tis. Kč 

 
 

Dále byl škole stanoven objem prostředků na OPPP ve výši 499 tis. Kč. Tento nebyl dočerpán 
v rozpočtu na OPPP pro pedagogické pracovníky - organizaci vznikla vratka dotace ve výši             
25 482,- Kč. Překročen byl o 220 tis. Kč.  
Překročení bylo uhrazeno: 

 z doplňkové činnosti              58 tis. Kč 
 OP VVV Šablony  162 tis. Kč 
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Doplňková činnost a mimorozpočtové zdroje 
Doplňková činnost v roce 2020 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 2020 hrazeny odměny žáků ve výši 92 tis. Kč a OOPP žáků 
ve výši 164 tis. Kč.  
 
V oblasti majetku byl z Fondu investic financován nákup investičního majetku:  

 2 podlahové mycí stroje pro úklid          169 tis. Kč 
 Elektrická smažící pánev pro odborný výcvik      74 tis. Kč 

Fond odměn byl v roce 2020 čerpán v částce 83 tis. Kč.   

Vyhodnocení majetkových práv a povinností 
 
 Podle rozhodnutí ředitele proběhla v organizaci inventarizace zásob, majetku, pohledávek a 

závazků k 30. 11. 2020. Inventarizací nebyl zjištěn inventarizační rozdíl. 
 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 2020 byla uhrazena ve splatnosti.  
 Organizace postupuje v souladu s Metodickým návodem pro příspěvkové organizace zřízené 

krajem Vysočina pro vymáhání pohledávek. 

Provedené kontroly a nápravná opatření z nich vyplývající 

V roce 2020 byly v organizaci provedeny následující kontroly: 

 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava – dodržování povinností 
stanovených předpisy o požární ochraně (pracoviště Třešť). 

- část závad zjištěných kontrolou byla odstraněna v určeném termínu 
- závady: přirozené větrání obou únikových cest v budově DM, výměna protipožárních dveří, 

označení nástupní plochy a zastřešení zimní zahrady je v řešení a v současné době probíhá 
realizace veřejné zakázky na odstranění těchto nedostatků.   

 
12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Ve školním roce 2020/21 nebyla škola do těchto programů zapojena. 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalších vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Ve školním roce 2020/21 organizovala škola v rámci celoživotního učení kurz profesní kvalifikace 

pro klientky ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Celkem kurz „Úprava veřejné zeleně“ 

absolvovalo 10 osob. V následujícím školním roce bude spolupráce pokračovat. 

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 
Zapojení do projektu Šablony pro SŠ II. 
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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 30. 6. 2022 

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 12 

aktivit pro pedagogické pracovníky a žáky (exkurze, workshopy).  Zrealizováno bylo méně než 

jsme původně předpokládali a to z důvodu uzavření škol od října 2020 až do dubna 2021 

2. DVPP- semináře  

Datum Název semináře Počet účastníků 

02.10.2020 Naučte své studenty učit se s pomocí NLP 1 

18.11.2020 Kázeňské problémy ve školní třídě a jejich řešení- webinář 2 

08.12.2020 Rizikové chování dětí a mládeže 2 

06.01.2021 Komplexní práce s třídním kolektivem - prevence řešení problémů 2 

19.01.2021 Úvod do motivačně intervenční práce s dopívajícími 1 

02.02.2021 Jak zvládat všechny role výchovného poradce 1 

04.03.2021 Rizikové chování dětí a mládeže 5 

18.03.2021 Právní aspekty komunikace mezi školou a rodiči 1 

06.04.2021 Rozvíjíme matematickou gramotnost 1 

08.04.2021 Rizikové chování dětí a mládeže 4 

15.04.2021 Time management 1 

7. 5. 2021 Základní metodický kurz pro učitele AJ – Aktivity, které fungují 1 

12. 5. 2021 Aktivizující výuka aneb didaktická strategie líného učitele 2 

19. 5. 2021 Komunikační a antistresová výbava pro lidi – OSR webinář 1 

4. 6. 2021 Formativní hodnocení a práce s chybou 6 
17. 7. – 23. 7. 2021 Prázdninový pobytový kurz AJ pro učitele – C1 1 

 

Z důvodu uzavření škol od 5. 10. 2021 bylo mnoho aktivit v rámci projektu značně omezeno nebo 

nahrazeno online aktivitami. 

 
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.  
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Seznam externích pracovišť dle oborů: 

Gastronomické obory 

 Vzdělávací a konferenční centrum Telč   
 Radniční restaurace a pivovar Jihlava 
 Restaurace La Oliva Jihlava  
 Wellness hotel Harmony Třešť 
 Restaurace a penzion Svět Třešť 
 Hotel Fabrika Humpolec 
 Pekárna Lapek Jihlava 
 Cukrárna U Brány Jihlava 

Obor Pečovatelské služby 

 Charitativní pečovatelská služba Kostelec 
 Domov pro seniory Manž. Curieových Třebíč 
 DPS Lesnov 
 Pečovatelská služba města Třešť 
 Centrum LADA, z. s. 

Řeznické obory 

 Kostelecké uzeniny a.s. 

Zahradnické obory 

 ZOO Jihlava 

Truhlářské obory 

 Eurotech Třešť 
 

Zhodnocení školního roku 2020/2021 za zahradnické obory, řeznické obory a 
pečovatelské služby – Odborný výcvik: 

Vzhledem k epidemické situaci byla většina aktivit a soutěží zrušena. V září se 
uskutečnila pouze benefiční akce Květinové odpoledne v Jindřichově Hradci a 
charitativní sbírky organizované oborem pečovatelské služby. V rámci projektu 
Šablony se tento školní rok uskutečnilo 6 workshopů s odborníky z praxe. Na jaře byla 
zahájena profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně ve spolupráci věznicí Světlá nad 
Sázavou. Závěrečná zkouška prvního kurzu z celkových čtyř, proběhne na naší škole 
15. 7. 2021. 
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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, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72 
10. Hodnocení MPP  

 
 
 
 

Adresy pro dálkový přístup 
 
ou.prs.cernovice@iol.cz 
 
ou.cernovice@email.cz 
 
www.uciliste-cernovice.cz 
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1. Charakteristika školy – pracoviště Černovice 
 

Zpracováno podle zákona č. 561/2004 Sb.     školní rok 2020/2021 
 
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 2020/2021 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, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72, 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.  
 
 
2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 
 
K 30. 9. 2020 nastoupilo podle výkazu o stavu žáků na SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice, 
Mariánské náměstí 72 do všech tříd celkem 89 žáků. 
Celkový počet tříd byl 6, z toho na učilišti 5 a v PrŠ 1(sloučená třída I. + II. PrŠ). 
Ubytováno bylo celkem 44 žáků (DM 28 žáků a internát 16 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 2,13, nejlepší   1,2, nejslabší  2,9, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,14, nejlepší  1,1, nejslabší  3, odlož. klasifikace 0 
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                     PSV 0 
 
I.A/PV 
1. pololetí:    třídy 1,62, nejlepší   1,33, nejslabší  2, odlož. klasifikace 5 
2. pololetí:    třídy 1,37, nejlepší  1,7, nejslabší  2,67, odlož. klasifikace 1 
                     PSV 1 
 
I.A/TV 
 
1. pololetí:    třídy 1,32, nejlepší   1,8, nejslabší  2,80, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,2, nejlepší  1,8, nejslabší  12,6, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0 
 
II.A 
 
II.A/II. PV 
1. pololetí:    třídy 2, 3, nejlepší   1,6, nejslabší  2,8, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,2, nejlepší  1,4, nejslabší  2,5, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 1  
 
II.A/II. SUS 
1. pololetí:    třídy 2, 55, nejlepší   2, nejslabší  3,11, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,5, nejlepší  1,7, nejslabší  3,3, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
 
II.A/II. TV 
1. pololetí:    třídy 1,55, nejlepší   1,1, nejslabší  2,0, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 1,1, nejlepší  1,1, nejslabší  N, odlož. klasifikace 1 
                     PSV 1   
III. A   
III.A/ZP              
1. pololetí:    třídy 3, 35, nejlepší   2,35, nejslabší  2,4, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2, 8, nejlepší  2,60, nejslabší  2,80, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
 
III.A/PV              
1. pololetí:    třídy 2,07, nejlepší   1,44, nejslabší  2,66, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2, 28, nejlepší  1,4, nejslabší  3,0, odlož. klasifikace 1 
                     PSV 0   
 
III.A/SUS              
1. pololetí:    třídy 2,62, nejlepší   1,0, nejslabší  4,20, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,60, nejlepší  1,00, nejslabší  4,80, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
I.a II. PrŠ 
I.PrŠ 
1. pololetí:    třídy 2,44, nejlepší   1,78, nejslabší  3,1, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,18, nejlepší  1,57, nejslabší  3,21, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 2               
 
II.PrŠ 
1. pololetí:    třídy 2,8, nejlepší   1,78, nejslabší  4,0, odlož. klasifikace 1 
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2. pololetí:    třídy 2,78, nejlepší  1,92, nejslabší  4,23, 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 1,7, nejlepší   1,6, nejslabší  33,3, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,4, nejlepší  2,2, nejslabší  2,6, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0 
 II.ZP 
 1. pololetí:    třídy 2,96, nejlepší   2,5, nejslabší  4,0, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 3,2, nejlepší  2,6, nejslabší  4,3, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 1 
 
I.PS 
1. pololetí:    třídy 2,8, nejlepší   2,8, nejslabší  2,8, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,6, nejlepší  2, nejslabší  3,2, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
 
II.PS 
1. pololetí:    třídy 2,5, nejlepší   2,5, nejslabší  2,5, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,3, nejlepší  2,3, nejslabší  2,3, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0   
 
II.SUS 
1. pololetí:    třídy 2,9, nejlepší   2,7, nejslabší  3,1, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,95, nejlepší  2,5, nejslabší  3,4, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0      
 
 
I.,II.,III.SP 
I.SP 
1. pololetí:    třídy 2,3, nejlepší   1,9, nejslabší  3,00, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,46, nejlepší  1,7, nejslabší  3,7, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0  
 II.SP  
 1. pololetí:    třídy 2,55, nejlepší   2,2, nejslabší  2,90, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,6, nejlepší  2,00, nejslabší  3,2, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 0       
 
III.SP 
1. pololetí:    třídy 2,42, nejlepší   2,00, nejslabší  2,8, odlož. klasifikace 0 
2. pololetí:    třídy 2,9, nejlepší  2,3, nejslabší  3,16, odlož. klasifikace 0 
                     PSV 1    
 
              

Výsledky závěrečných zkoušek v opravném/náhradním termínu za školní rok 2020/2021 
 
Náhradní termín: 
75-41-E/01  Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel/pečovatelka, pečovatelské služby) 
- celkem přihlášených žáků -  1 
- prospěl  -  1 
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- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
 

 

Organizace závěrečných zkoušek 2021 

 
Rozhodnutí ředitele SOŠ, SOU a ZŠ Třešť,  

pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72 
 
 
 
                                                                                                           rozhodnutí č.  /Č/21 

                                                                                                               ze dne 8. 3. 2021 
 

Závěrečné zkoušky 2021  
 
Organizace závěrečných zkoušek oborů vzdělávání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání 
s výučním listem, jsou upraveny pro školní rok 2020/2021 tak, že žáci skládají dvě dílčí zkoušky. Kromě 
povinné praktické zkoušky ředitel školy stanovil druhou dílčí zkoušku formou ústní zkoušky.  

 

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

 

1.   Ukončení odborné přípravy a vydání příslušných dokladů 
Dne 28. května 2021 vydání vysvědčení za závěrečný ročník a potřebných dokladů k závěrečným 
zkouškám 

 
2.   Termíny konání jednotlivých závěrečných zkoušek 
 

Dne 28. května. a 1. června 2021 – 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: 
     7. – 8. června 2021 praktická zkouška    65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
     7. – 8. června 2021 praktická zkouška   29-51-E/01 Potravinářská výroba 
     7. – 9. června 2021  praktická zkouška   33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba  
                                                                                             (ŠVP Truhlář, truhlářská výroby) 
    7. – 8. června 2021  praktická zkouška   36-57-E/01 Strojírenské práce 
    7. – 9. června 2021 praktická zkouška   36-67-E/01 Zednické práce 
    8 . června 2021 praktická zkouška  78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 
 
      
  16. června 2020 budou probíhat ústní závěrečné zkoušky jednotlivých oborů ve stanovený čas: 
    8.00  hodin   65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby 
    10.05 hodin   78-62-C/02    Praktická škola dvouletá 
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    9:35 hodin   33-56-E/01    Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba) 
    8.00 hodin   23-51-E/01    Strojírenské práce  
   11.00 hodin   36-67-E/01    Zednické práce 
    8.00 hodin   29-51-E/01    Potravinářská výroba 
     
       
             
3.  Organizační ukončení ZZ 
 
16. června 2021 předání výučních listů a vysvědčení o ZZ    
 
 
 
    4.  Jmenování zkušebních komisí 
 
Učební obor   65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
 
Předseda ZK: Mgr. Marian Slípka – zástupce ředitelky VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Počátky a učitel OP 
Místopředseda ZK: Mgr. Miroslav Podhorský – třídní učitel, učitel všeob.vzděl. a odbor. předmětů 
Členové ZK:  Mgr. Irena Paďourková – učitelka všeob. vzděl. a odbor. předmětů 

Růžena Radostová –učitelka odborného výcviku. a odbor. předmětů  
Kateřina Vlková - učitelka odbor. 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. Miroslav Podhorský – třídní učitel, učitel všeob.vzděl. a odbor. předmětů 
            Jaroslava Dušková –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   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, SOU a ZŠ Třešť a učitel odborných předmětů 
Členové ZK:  Mgr. Miroslav Podhorský – třídní učitel, učitel všeob.vzděl. a odbor. předmětů 

           Ladislav Zíka – učitel odborného výcviku a odborných předmětů  
Ladislav Plášil– učitel odbor. výcviku  a odborných předmětů                      

                       
                       
- podle vyhl. č. 47/2005 Sb., § 3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: František Kotek 
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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, SOU a ZŠ 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.před.                      
                      Bc. Jiří Vít – učitel všeob.vzděl., odbor.  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. Miroslav Podhorský – třídní učitel, učitel všeob.vzděl. a odbor. předmětů 
                      Jan Kališ – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                      Ladislav Zíka – učitel odborného výcviku a odborných předmětů 
                       
 
- podle vyhl. č.47/2005 Sb., §3, odst. 2, písm. b), odborník z praxe: František Kotek 
 
 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá  
 
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:  Eva Voštová - tříd. učitelka, učitelka odbor. výcviku a odbor. předmětů 
                         Růžena Radostová – učitelka odborného výcviku a odborných předmětů 
                         Jitka Míková – učitelka odbor. předmětů a  odborného výcviku 
 
 
                       
                                                                                                                         Mgr. Ing. Karel Matějů 
                                                                                                                                  ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  Pokyny k zajištění ochrany zdraví na středních školách v průběhu závěrečných 
   zkoušek 2020/2021 
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Výsledky závěrečných zkoušek – školní rok 2020/2021      
 
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby 
-     celkem přihlášených žáků - 7 
- prospělo  -  5 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
36-67-E/01  Zednické práce 
- celkem přihlášených žáků -  2 
- prospělo  - 0 
- prospělo s vyznamenáním   -  2 
- neprospělo   -   0 

 
29-51-E/01 Potravinářská výroba 
- celkem přihlášených žáků -  5 
- prospělo  - 1 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
23-51-E/01 Strojírenské práce 
- celkem přihlášených žáků -  4 
- prospělo  -  4 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
 
36-56-E/01  Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář, truhlářská výroba) 
- celkem přihlášených žáků -  0 
- prospěl  -  0 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
 
75-41-E/01  Pečovatelské služby 
- celkem přihlášených žáků -  0 
- prospělo  - 0 
- prospělo s vyznamenáním   -  0 
- neprospělo   -   0 
 
78-62-C/02  Praktická škola dvouletá 
- celkem přihlášených žáků -  1 
- prospělo  -  0 
- prospělo s vyznamenáním   -  1 
- neprospělo   -  0 
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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 – 1 osoba, v rámci šablony realizováno 5 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 – 1 
 
Učitelé odborného výcviku   -  10 
 
VŠ Bc. – SpPg vychovatelství - 1 
Odp.vzdělání (SV s výuč.listem + SV s mat.zk. + DPS + SpPg)  -  7 
SV s maturitní zkouškou a výučním listem – 1 
SV s výučním listem 1 
 
Vychovatelé  -  3 + asistent pedagoga  -  1  
 
VŠ Bc. – SpPg vychovatelství – 1 
SV s mat.zk. v jiném oboru + DPS + SpPg  -  2 
SV s výuč.listem + Akreditovaný kurz MŠMT ČR- asistent pedagoga.  -  1 
 
Provozní pracovníci  -  8 
THP           -  2 
Kuchařky   -  2 
Údržbáři    -   1 
Uklízečky  -   3 
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5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2020/20201 
V SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72, 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, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště 
Černovice, Mariánské náměstí 72 pro školní rok 2020/2021. 
Z každého semináře je pořízen zápis včetně prezenční listiny. Cyklus seminářů se 
zakončuje besedou. Témata a časový rozpis je součástí PVVP pro daný školní rok 
 

2. Účast na vzdělávacích akcích –15. 2. 2021 webinář  Rizikové chování dětí a mládeže pro 
všechny pedagogické pracovníky školy 
 

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. 
Ve školním roce 2020/2021 byli uváděni 2 noví pedagogičtí pracovníci. Po závěrečném 
hodnocení bylo ujednáno, že vzhledem ke koronavirové situaci se prodlouží lhůta uvádění 
u jednoho pedagogického pracovníka o jeden rok.  

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

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

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

studium.Tato studia jsou realizována na základě kvalifikačních požadavků a příslušných 
právních předpisů – v roce 2020/2021  
V letošním roce se nespecializoval žádný z pedagogických pracovníků.  
 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Šablon II  
 

- Šablony v době covidu. A co dál? – 13. 3. 2021 – Mgr. Martina Kyrianová 
- Monitoring projektů Šablony II a Šablony III ve stínu pandemie – 17. 3. 2021 – Mgr. Martina    
Kyrianová 
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6. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování žáků 
 

 

Informace o přijímání žáků pro školní rok 2021/2022 
 
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 
 
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba                    8                         3/výuční list                                        
ŠVP  Čalouník, čalounická 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 15. 9. 2020 
 
                                                                                             Mgr. Ing. Karel Matějů 
                                                                                              ředitel školy 
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Výsledky přijímacího řízení 
 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 7 6 

Stravovací a ubytovací služby 8 8 

Potravinářská výroba 9 6 

Pečovatelské služby 6 4 

Zednické práce 1 0 

Strojírenské práce 5 5 

Praktická škola dvouletá 2 2                            

 

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KOL PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 3 2 

Stravovací a ubytovací služby 6 5 

Potravinářská výroba 8 5 

Pečovatelské služby 6 4 

Zednické práce 0 0 

Strojírenské práce 5 5 

Praktická škola dvouletá 2 2 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 

Název oboru přihlášeno žáků přijato žáků 

Truhlářská a čalounická výroba 4 4 

Stravovací a ubytovací služby 2 2 

Potravinářská výroba 1 1 

Pečovatelské služby 0 0 

Zednické práce 1 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 0 0 

Pečovatelské služby 0 0 

Zednické práce 0 0 

Strojírenské práce 0 0 

Praktická škola dvouletá 0 0 

 

7. Aktivity školy 
 

Účast na prezentacích středních škol 
  
Prezenční výstava středních  Jindřichův Hradec          1. 10. 2020 prezenčně     
škol a učilišť a firem           
Prezentace středních škol  Tábor          8. 12. 2020 on-line   
a odborných učilišť          
Přehlídka středních škol   Havlíčkův Brod        14. 12. 2020 on-line   
Kam po ZŠ aneb    Pelhřimov          5. 1. 2021 on-line   
MOZAIKA středních škol          
Přehlídka středních škol   Jihlava    10. 12. 2020 on-line       
oblasti Vysočiny           
 
 

 Exkurze 
 
Vzhledem ke koronavirové situaci neproběhla v našem školském zařízení za školní rok 2020/2021 
žádná exkruze. 

Workshopy 

Workshop zaměstnanců školy – pro obor Zednické práce, Strojírenské práce a Truhlářská výroba 
dne 25. 9. 2020 

Workshop ve firmě RIGIPS a.s.  – pro obor Zednické práce a Truhlářská výroba dne 5. 10. 2020 

Workshop firmy Adélka a.s. – pro gastro-obory dne 27. 11. 2020 

Workshop ve firmě Truhlářství Plášil – pro obor Truhlářská výroba dne 16. 12. 2020  

Workshop v sociálním zařízení Kopretina – pro obor Pečovatelské služby dne 21. 6. 2021 
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Besedy a školení konané v našem zařízení 

Pro pedagogické pracovníky školy proběhl webinář Rizikové chování dětí a mládeže dne 15. 2. 
2021 

Vzhledem ke koronovirové situace ve školním roce 2020/2021 neproběhla žádná beseda a 
školení pro žáky SOŠ, SOU a ZŠ Třešť na pracovišti v Černovicích, Mariánské náměstí 72. 

Soutěže žáků 
  

Vzhledem ke koronovirové situace ve školním roce 2020/2021 neproběhla žádná soutěž pro žáky 
SOŠ, SOU a ZŠ Třešť na pracovišti v Černovicích, Mariánské náměstí 72. 
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8. Údaje o mimoškolních aktivitách 
 

 
    Hodnocení činnosti výchovy mimo vyučování ve školním roce 2020/2021 na SOŠ, SOU a ZŠ 
Třešť, pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72 

 
 

Činnost ve VMV byla v tomto školní roce výrazně omezena z důvodu vyhlašovaných 
protiepidemických opatření, která byla v průběhu školního roku vyhlašována (např. uzavření 
školských ubytovacích zařízení, možnost ubytování pouze pro určitou skupinu žáků, uzavření 
ubytovacího zařízení, omezení sdružování většího počtu žáků atd.). Vzhledem k tomu prakticky 
ani neprobíhaly akce dané Plánem kulturní, společenské a sportovní činnosti ve VMV pro školní 
rok 2020/2021.  
 
 

Hodnocení činnosti zájmových kroužků ve školním roce 2020/2021 na SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, 
pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72 

 
 

Vzhledem k pandemii COVID 19 a uzavření škol a školských zařízení činnost zájmových kroužků 
ve školním roce 2020/2021 neprobíhala. 
 

 
9. Provedené kontroly v SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice, Mariánské 
náměstí 72 
 
Ve školním roce 2020/2021 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. do 13. 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. 
 
Kulturní a společenská činnost:  
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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. 
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. 
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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 
 

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice 
Dobešovská 1, 394 94 Černovice 

1. Základní údaje  
 

a) Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť, 589 01 Třešť, K Valše 
1251/38, pracoviště Černovice, Dobešovská 1, 394 94 Černovice 
 
tel. 565 427 148,  
info@zss-cernovice.cz 
www.zss-cernovice.cz 
 

b) Pracoviště Černovice, Dobešovská 1 je zařízení, které slouží   výuce žáků, v souladu 
s vyhláškou MŠMT ČR č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
Poskytuje vzdělávání žákům pro plnění povinné školní docházky: základní škola speciální s 1. 
– 10. ročníkem, a studentům střední školy v oborech: Praktická škola jednoletá, Praktická 
škola dvouletá. 
 
 

c) Ve školním roce 2020/2021 bylo zařazeno 31 žáků základní školy speciální v pěti třídách, 15 
žáků praktické školy ve dvou třídách. Součástí školy je školní družina, kam docházelo 27 žáků.  
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2. Přehled oborů vzdělání 
 
1. Základní škola speciální      IZO: 110 034 066 
         
2. Praktická škola        IZO: 110 036 891 
  78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 
  78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 
 
3. Školní družina       IZO: 150 026 889 
 
 

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 
 
Od 1. 9. 2020 měla škola celkem 28 zaměstnanců, 
z toho:  24 pedagogických zaměstnanců 9 učitelů na plný úvazek 
                               8 učitelů na částečný úvazek  
       6 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 (SpPg), učitelé na částečný 
úvazek pracují s podmínkou doplnění vzdělání. 
K 31. 12. 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 23.4.2021 korespondenční formou z důvodu Covid - 19. Do 
1. třídy nebyl zapsán žádný žák. 
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Přijímací řízení: 
 

 
Informace o přijímání žáků pro školní rok 2021/2022 
 
kód a název oboru                                                            počet volných míst 
 
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá                                 10         
ŠVP Praktická škola jednoletá 
 
 
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá                                   8      
ŠVP Praktická škola dvouletá 

 
Výsledky přijímacího řízení 
 
První kolo přijímacího řízení 
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá – přijati 4 uchazeči 
 
Druhé kolo přijímacího řízení 
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá – přijat 1 uchazeč 
 

 
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.  
 
Ve školním roce 2020/2021 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 ročníky. 
Třídní učitel ZŠ speciální vypracovává během měsíce září plán rozvoje žáka, který je konzultován 
se zákonným zástupcem žáka nebo přiděleným pracovníkem na oddělení Domova Černovice-
Lidmaň. Na konci školního roku je tento plán vyhodnocován a na základě tohoto hodnocení je 
zpracováno slovní hodnocení na vysvědčení.  
 
Na základě doporučení SPC jsou u některých žáků vypracovávány individuální vzdělávací plány 
v souladu s § 18 školského zákona. 
 
Výsledky vzdělávání žáků na základní škole i praktické škole hodnotíme na vysvědčení slovní 
formou. Forma tohoto slovního hodnocení je kladně přijímána zákonnými zástupci žáků. Zároveň 
je jednou z forem hodnocení plánu rozvoje žáka a individuálního vzdělávacího plánu. 
 
Šest žáků ukončilo školní docházku v 10. ročníku a získali základy vzdělání. Jeden žák ukončil 
školní docházku v 9. ročníku a splnil povinnou školní docházku. 
 

b) Praktická škola dvouletá: 
V tomto školním roce bylo podle ŠVP Praktické školy dvouleté vzděláváno 11 žáků.  
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Pět žáků úspěšně vykonalo závěrečnou zkoušku.  
 

c) Praktická škola jednoletá: 
V tomto školním roce byli podle ŠVP Praktické školy jednoleté vzděláváni 4 žáci, z toho jeden žák 
zanechal vzdělání k datu 16. 10. 2020. 
Jeden žák úspěšně vykonal 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 Černovice-Lidmaň, 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 vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a zdraví. 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 

Smyslové vnímání přírody Chaloupky 8 h 12 
Výuka v terénu I. Chaloupky 8 h 12 
Vzdělávací program Hospitace Edupraxe, s.r.o. 8 h 1 

 
Další vzdělávání pracovníků neproběhlo z důvodu hygienických opatření v souvislosti 
s onemocněním Covid-19.  
 
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Zapojení žáků VI. třídy do soutěže „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“ – Fond ohrožených 
dětí (na podporu projektu KLOKÁNEK FOD). 

 
9. Školní akce 
 
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 epidemiologickou situací 
s ohledem na Covid-19, konání většiny akcí neumožnily nastavené hygienické podmínky. 
Uskutečněné akce tříd a školy:  

 Baliny (vzdělávací instituce Chaloupky) – vzdělávací program: 7. 9. 2020 (Šablony II MŠMT 
2019) 
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 Zašovice (vzdělávací inst. Chaloupky) – vzdělávací program: 10. 9. 2020 (Šablony II MŠMT 
2019) 

 Týden řemesel – celoškolní akce - 23.-26. 11. 2020 

 Kapr – VI. třída projektový den 11. 12. 2020  

 Zpracování vlny – VI. třída projektový den 17. 12. 2020  

 Zimní buřtík – celoškolní akce 28. 1. 2021 

 Bylinky – V. třída projektový den 28. 4. 2021  

 Textil a vlákno – V. třída projektový den 7. 5. 2021  

 Včelí úl a jeho tajemství – VI. třída projektový den 3. 6. 2021  

 Farma – II. třída projektový den 4. 6. 2021  

 Život v rybníku – celoškolní akce – 8. 6. 2021  

 Vrbové proutí a jeho zpracování – VI. třída projektový den 17. 6. 2021  

 Sportovní a dopravní den – celoškolní akce 23. 6. 2021 

 

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 
V letošním školním roce bylo konání akcí ovlivněno epidemiologickou situací s ohledem na Covid-
19, uskutečnění většiny plánovaných akcí v jejich plném rozsahu neumožnily nastavené 
hygienické podmínky. Všechny naplánované akce se uskutečnily vždy jen v rámci oddělení.  

 Podzimní pouštění draků 

 Zimní dovádění ve sněhu 

 Veselé bobování 

 Pálení čarodějnic 

 Krmení ryb v zámeckém rybníce 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
Kontrola ČŠI ve školním roce 2020/2021 neproběhla. 
 
11. 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 2021 vyrovnané. 
 
12. Rozvojové a mezinárodní programy 
Škola se nezapojila do mezinárodních programů. 

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola nebyla zapojena.  
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14. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
Ve školním roce 2020/2021 jsme ukončili projekt „ŠABLONY II MŠMT 2019“ Škola je dlouhodobě 
zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“.  

  

                                                          
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno školskou radou dne: 
 
 
Podpis ředitele školy: 


