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1. Základní údaje o škole 

Úplný název školy: 

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 

Sídlo:  

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště 

Tavírna 342 

381 01 Český Krumlov 

Elektronická adresa podatelny: 

sekretariat@zdravkack.cz 

 

Zřizovatel: Krajský úřad – Jihočeský kraj 
 

U Zimního stadionu 1952/2 
 

370 76 České Budějovice 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@zdravkack.cz
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Základní charakteristika školy 

 

Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech 

několikrát změnila svůj název a strukturu vyučovaných oborů. Původně malá zdravotnická 

škola na Tavírně se sloučila se Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a ve 

Chvalšinách a vzniklo moderní školské zařízení komplexního typu. Škola během své 

existence zůstává věrná oborům zaměřeným na zdravotnickou a sociální péči, oborům ve 

službách a  ve stavebnictví. 

 

Odloučená pracoviště: 

• Středisko praktického vyučování, Pod Kamenem 179, Český Krumlov 

• Truhlárna Chvalšiny 

Škola sdružuje: 

• Střední odborná škola zdravotnická 

• Střední odborné učiliště 

• Školní jídelna – výdejna 

Hlavním účelem organizace je uskutečňovat výchovu a vzdělávání žáků podle vzdělávacích 

programů. Škola poskytuje stření vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní 

zkouškou a zabezpečuje stravování žáků, zaměstnancům škol a školských zařízení. 

Vybavení školy a materiální podmínky vzdělávání 

 

Výuka probíhá v hlavní budově školy Tavírna 342 a ve dvou odloučených pracovištích. 

Hlavní budova školy byla majetkem Města Český Krumlov do 1. 11. 2013, nyní je majetkem 

Jihočeského kraje.  
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Při SOŠZ a SOU Český Krumlov je zřízena školská rada jako orgán školy, umožňující 

zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, 

zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Školská rada při Střední odborné škole zdravotnické a Středním odborném učilišti byla zřízena 

dne: 1. 10. 2020 usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1017/2020 RK - 108 se stanoveným 

počtem 6 členů.  

Složení školské rady: 

Předseda: Mgr. Monika Hejnová 

Členové: Mgr. Miroslav Grabec, Šárka Bömová, Ladislav Holub, MUDr. Jindřich Florián, 

Ing. Jan Kubík 

Školskou radu je možno kontaktovat prostřednictvím e-mailu hejnova@zdravkack.cz 

 

 

mailto:hejnova@zdravkack.cz
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2. Přehled oborů vzdělání 
 

2.1. Obory vzdělávání  

Škola vyučuje všechny obory vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů.  

Škola rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním 

vzdělávání a důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům odborné vzdělávání 

spojené se vzděláváním všeobecným a upevňuje jejich hodnotovou orientaci.  

 

Přehled oborů vzdělávání: 

65-51-H/01 kuchař-číšník 

66-51-H/01 prodavač 

36-67-H/01 zedník 

33-56-H//01 truhlář 

23-55-H/01 klempíř 

36-52-H/01 instalatér 

39-41-H/01 malíř a lakýrník (neaktivní) 

36-64-H/01 tesař 

53-41-M/01  zdravotnický asistent (dobíhající) 

53-41-M/03  praktická sestra 

75-41-M/01   sociální činnost 

75 -41- J/01 pečovatelské služby (neaktivní) 

53-41-H/01 ošetřovatel 

69-53-H/01  rekondiční a sportovní masér (výuka od školního roku 2023/2024) 

 

Škola nabízí možnost vykonání zkoušky profesní kvalifikace. Autorizaci škole udělilo 

MPSV dne 1. 2. 2022 č.j.: MPSV-2021/184581-452/2 

Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M)  

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)  

http://www.zdravkack.cz/cz/stredisko-praktickeho-vyucovani-723754358/praxe-v-dalsich-ucebnich-oborech/
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2.2. Rámcové a školní vzdělávací programy 

Od školního roku 2009/2010  probíhá výuka oborů vzdělávání podle školních vzdělávacích 

programů, které přispějí ke zkvalitnění odborného vzdělávání, pomohou uplatnit moderní 

metody výuky a zajistí zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Disponibilní 

hodiny byly využity k zlepšení přípravy žáků k maturitním a závěrečným zkouškám, k zlepšení 

výuky cizích jazyků a k rozšíření výuky odborných předmětů.  

Na škole lze povinně studovat anglický a německý jazyk, jsou zajištěny kurzy řízení 

motorových vozidel. 

Pro své žáky škola pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity: sportovní akce, kulturní 

akce, speciální kurzy, odborné exkurze, krátkodobé odborné semináře a přednášky. 

Výuka podle následujících školních vzdělávacích programů je organizována s ohledem  

na různorodé potřeby vzdělávacích oborů, zejména na nutnost optimálně koordinovat 

teoretickou výuku a praktické vyučování. 

• Školní vzdělávací program Zdravotnický asistent pro obor vzdělávání 53-41-M/01 

Zdravotnický asistent podle RVP zdravotnický asistent, který vydalo MŠMT dne 29. 

5. 2008  č.j. 6186/2018-5 s účinností od 1. 9. 2018 

• Školní vzdělávací program Praktická sestra pro obor vzdělávání 53-41-M/03 Praktická 

sestra podle RVP Praktická sestra, který vydalo MŠMT dne 17. 4. 2018  č.j. 

6 907/2008-23 

• Školní vzdělávací program Sociální činnost pro obor vzdělávání 75-41-M/01  Sociální 

činnost podle RVP Sociální činnost, který vydalo MŠMT dne 6. 5. 2009  č.j.  9 

325/2009-23 

• Školní vzdělávací program Truhlář pro obor  vzdělávání 33-56-H/01 Truhlář, 

zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Truhlář, který vydalo MŠMT 

dne 28.6.2007 č.j. 12 698/2007-23 

• Školní vzdělávací program Zedník pro obor vzdělávání 36-67-H/01 Zedník, podle 

Rámcového vzdělávacího programu Zedník, který vydalo MŠMT dne 28.6.2007 č.j. 

12 698/2007-23 

• Školní vzdělávací program Prodavač pro obor vzdělávání 66-51- H/01 Prodavač, 

zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Prodavač, který vydalo MŠMT 

dne 28.6.2007 č.j. 12 698/2007-23Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro obor 

vzdělávání 65-51- H/01 Kuchař-číšník, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího 

programu Kuchař-číšník, který vydalo MŠMT dne 28.6.2007 č.j. 12 698/2007-23 
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• Školní vzdělávací program Klempíř pro obor vzdělávání 23-55-H/01 Klempíř, 

zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Klempíř, který vydalo MŠMT 

dne 29. 5. 2008 čj. 6 907/2008-23 

• Školní vzdělávací program Tesař pro obor vzdělávání 36-64-H/01Tesař zpracovaný 

podle Rámcového vzdělávacího programu Tesař, který vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, 

č. j. 12 698/2007-23.  

• Školní vzdělávací program Pečovatelské služby pro obor vzdělávání 75-41-J/01 

Pečovatelské služby zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu 

Pečovatelské služby, který vydalo MŠMT dne  6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23.  

• Školní vzdělávací program Ošetřovatel pro obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel 

zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu Ošetřovatel 53-41-H/01, který 

vydalo MŠMT dne 29. 5. 2008, č. j. 666666907/2008-23 

 

 

2.3. Materiální zabezpečení výuky 

V roce 2015 byl realizován projekt OPŽP Snižování SOŠ zdravotnické a SOU Český 

Krumlov a v objektu Tavírna 342 byla kompletně vyměněna okna i dveře a bylo provedeno 

zateplení objektu.  Modernizace hlavní budovy Tavírna 342 pokračovala v roce 2017 

rekonstrukcí splaškové kanalizace 1. PP a v prostorách šaten, rekonstrukcí sociálních zařízení 

ve všech NP, rekonstrukcí sociálního zařízení kuchyně.  Rekonstrukce dále řešila výměnu 

zdravotních instalací objektu, kanalizaci dešťové a splaškové vody včetně výměny stoupaček, 

rozvody vody, opravy elektroinstalace, instalaci sanitární keramiky a zařizovacích předmětů.  

Byly provedeny bezbariérové úpravy v budově Tavírna 342 a venkovní úpravy okolo budovy 

Tavírna 342, včetně řešení zpevněných přístupových ploch. 

 Byly vybudovány nové učebny pro výuku Ošetřovatelství. 

V roce 2022 bylo zahájeno budování cvičné kuchyně pro výuku Technologie přípravy pokrmů 

a stolničení. 

 

 

2.4.Školní poradenské pracoviště 

 

Metodická a poradenská pomoc rodičům při administrativě a orientaci ve vzdělávacím 

procesu jejich dětí. 
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V rámci zavádění inkluzivního vzdělávání do škol školní poradenské pracoviště 

prostřednictvím výchovné poradkyně/metodičky prevence aktivně spolupracuje s těmito 

školskými zařízeními a konzultuje s nimi Doporučení:  

PPP Kaplická 19, Český Krumlov (Mgr. J. Průcha, Mgr. M. Radimská, Mgr. L. Ambrožová, 

Mgr. Z. Tourková,  Mgr. D. Peřanová, Mgr. Z. Valdaufová, Mgr. A. Polcarová, PhDr. J. 

Vejvodová) 

SPC Zachariášova 5, České Budějovice (Mgr. P. Holá) 

PPP Nerudova 59, České Budějovice (Mgr. E. Šípová, Mgr. K. Nováková, Mgr. K. 

Špačková,) 

SPC Štítného 3 České Budějovice (PhDr H. Cruzová, Mgr. J. Písková, Mgr. M. Dudová, 

Mgr. V. Veselá) 

SPC pro sluchově postižené, Riegrova 1, České Budějovice (Mgr. L. Čížková) 

CPDM Český Krumlov (Mgr. J. Čermák. I. Sonnenbergerová) 

Dále školní poradenské zařízení spolupracuje s neziskovými organizacemi – Do světa – 

Strakonice, METHA z.  ú. Jindřichův Hradec, Škola zdraví – Dačice (projekty prevence 

chování, organizace adaptačního pobytu pro 1. ročník SŠ) 

CPDM – projekt „Spolu po covidu“ (učňovské obory 1. ročníku, adaptační pobyt Hoštice, 

hrazen z projektu MŠTT) 

 

Pro další rozvoj sociálních vztahů a vytváření bezpečného klimatu ve škole zapojení 11 

pedagogů školy do projektu   Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, 

Výchovná poradkyně  E. Matoušová je  školním garantem tohoto projektu. 

Ukončení projektu APIV B  školní garant je E. Matoušová, vypracování závěrečné zprávy, 

kontrola pedagogických portfolií, vyplnění závěrečného dotazníku. 

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 30. 6. 2022 

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který 

běží pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání, se zaměřuje na zajištění 

podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Toho chce 

dosáhnout především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí 

pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání v předškolním, 

základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační 

a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. 
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Ostatní činnosti: 

A/ Školní poradenské zařízení během školního roku spolupracuje s vyučujícími 

(poskytování odborných informací – doporučení z PPP a SPC pro jednotlivé žáky)  

 

B/ Organizace odborných besed pro zvyšování právních znalostí žáků s následnými 

konkrétními dotazy na přednášejícího (trestní rejstřík, přestupky a trestní činy, pracovní 

právo)  

 

C/ V rámci výchovných pohovorů poskytování odborných informací zákonným zástupcům. 

V případě potřeby poskytnutí kontaktů na školská odborná pracoviště. 

 

D/ Ve spolupráci s třídními učiteli vypracování zpráv pro Policii ČR/ školská poradenská 

zařízení/OSPOD 

 

E/ V rámci poradenského zařízení rozděleny kompetence metodičky prevence (Zpráva o 

plnění Minimálního preventivního programu) a výchovné poradkyně. 

 

F/ Informační schůzka s kolegyněmi – postup při neadekvátním chování a jednání žáků 

během školní výuky a praxe  
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3. Personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Učitelský sbor k 31. 8. 2022 

Titul Příjmení a jméno Zaměření Praxe  Prac.smlouva Úvazek 

Mgr. Beterová Lucie Uč.všeob.vzděl.předm. 12 doba neurčitá 1 

  Bumba Jan Uč.odborného výcviku 5 doba neurčitá 1 

 Bc. Bodyová Monika Uč.odbor.předmětů 2 doba určitá 1 

Ing. Broučková Iveta Uč.všeob.vzděl.předm. 11 doba určitá 1 

 Častulíková Olga Učitel odbor.výcviku 26 doba neurčitá 0,5 

 Častulíková Olga Učitel praktické výuky 26  0,6 

  Fojtl Jaroslav Uč.odbor.předmětů 27 doba určitá 0,5715 

 Dvořáček Heřman Uč.odbor. výcviku 35 doba neurčitá 0,2 

 Dvořáček Heřman Uč.odborných přemětů 3 doba neurčitá 1 

  Harš Jaroslav Uč.odborného výcviku 31 doba neurčitá 1 

Mgr. Hejnová Monika Uč.všeob.vzděl.předm. 32 doba neurčitá 1 

 Hesová Anna Učitel odbor.výcviku. 33 doba určitá 0,2 

Ing. Nováková Romana Učitel odbor.předmětů 25 doba neurčitá 1 

Mgr.  Janásová Věra Uč.odbor.předmětů 26 doba neurčitá 1 

Mgr. Keřková Jitka Uč.odbor.předmětů 30 doba neurčitá 0,5239 

  Kalianko František Uč.odborného výcviku 31 doba neurčitá 1 

Mgr. Kubáková Eva Uč.všeob.vzděl.předm. 38 doba neurčitá 1 

 Kopačka Stanislav Učitel odbor.předmětů 12 doba neurčitá 0,2619 

Mgr. Kurucová Monika Uč.odbor.předmětů 27 doba neurčitá 1 

 Litvan Jiří Učitel odbor. výcviku 22 doba určitá 1 

Mgr. Matoušová Eva Uč.všeob.vzděl.předm. 33 doba neurčitá 1 

Mgr. Malíková Eva Uč.odbor.předmětů 31 doba neurčitá 1 

 Mejzlíková Romana Uč.odbor. výcviku 16 doba určitá 0,22 

 Mejzlíková Romana Asistent pedagoga 16 doba neurčitá 0,25 

 Mejzlíková Romana Učitel odbor.předmětů 12 doba určitá 0,5238 

 Mgr. Nowická Eva Uč. všeob.vzděl.předm. 1 doba určitá 0,571 

Mgr. Oulehlová Ilona Uč.všeob.vzděl.předm. 12 doba neurčitá 1 

Mgr. Pavelková Zdeňka Uč.odbor.předmětů 15 doba neurčitá 1 

Mgr. Švábová Veronika Uč.odbor..předmětů 22 doba neurčitá 1 



12 

Mgr.  Vojtová Petra Uč.všeob.vzděl.předm. 13 doba určitá 1 

Mgr. Zabilková Hana Uč.odbor.předmětů 18 doba neurčitá 1 

 Vysokomýtský Václav Učitel odbor.výcviku 14 doba určitá 0,2 

Mgr. Wimmerová Jana Uč.všeob.vzděl.předm. 31 doba neurčitá 1 

 Zach Michal Učitel odbor.výcviku 21 doba neurčitá 1 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

Titul Příjmení a jméno Funkce Vzděláni 

Bc. Parašínová Katarina Vedoucí provozně-ekonomického úseku VŠ 

  Slabá Alena Referent - SPV SŠ 

 Dis. Strnadová Jitka Referent VOŠ 

  Fošumová Tereza Hlavní účetní SŠ 

  Hlásková Petra Uklízečka SOU 

  Vačkářová Lenka Uklízečka SOU 

  Matoušková Kamila Uklízečka,  ZŠ 

  Štěpková Ivana Vedoucí uklízečka, Prac.obchod.provozu SOU 

  Postlová Vlasta Uklízečka SŠ 

 Harš Jaroslav Školník – odloučené pracoviště Chvalšiny  SŠ 

 Bumba Jan Školník - SPV SŠ 

  Václavík Milan Školník SOU 

 

 Pracovníci školy ve školním roce 2021/2022 

 Měsíc / rok Fyzický počet Přepočtený počet 

09.2021 42 38,0833 

10.2021 42 38,0833 

11.2021 41 37,6333 

12.2021 41 37,8333 

01.2022 41 37,8333 

02.2022 41 37,8333 

03.2022 41 38,3333 

04.2022 40 37,5333 

05.2022 40 37,5333 

06.2022 41 38,5333 
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Vedoucí pracovníci školy 

Statutárním orgánem organizace je ředitelka Mgr. Martina Kokořová, jmenovaná Radou 

Jihočeského kraje na základě konkurzního řízení a kladného stanoviska krajského úřadu 

Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. 

Statutární zástupce a zástupce pro všeobecně vzdělávací předměty: Mgr. Miroslav Grabec 

Zástupce ředitelky pro odborné předměty: Ing. Marcela Dominová 

Učitelka řídící praktické vyučování oboru Praktická sestra, Sociální činnost a Ošetřovatel: 

Mgr. Eva Malíková 

Výchovný poradce: Mgr. Eva Matoušová 

Školní metodik prevence: Mgr. Monika Hejnová 

Vedoucí provozně ekonomického oddělení: Bc. Katarina Parašínová 

Vedoucí provozu odloučených pracovišť: Pavel Postl  

 

Spolupráce sboru je podporována pravidelnými zážitkovými akcemi.  

Vedení školy podporuje plnohodnotné čerpání samostudia, spolupráci pedagogů a sdílení 

zkušeností. 

 

Priorita rozvoje v personální oblasti  

Vytvořit perspektivní, plně kvalifikovaný a iniciativní pedagogický sbor. 

Udržet na škole schopný tým provozně správních zaměstnanců. 

Podporovat prohlubování kvalifikace pedagogů, rozvoj kompetencí. 

Školní poradenské pracoviště rozšířit o externí spolupracovníky, podporovat součinnost všech 

pracovníků školy za účelem odstranění rizikového chování. 

 

 

07.2022 41 38,0333 

08.2022 42 37,3467 

Průměr 41,0833 
37,8844  
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4. Údaje o přijímacím řízení  
 

Přijímací řízení ve školním roce 2021//2022 proběhlo v souladu s právními předpisy. 

Ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český 

Krumlov, Tavírna 342 stanoví dle zákona č.561/2004 SB., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 3 odst. 2, 

dle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 

řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, tyto podmínky pro přijímání do 1. 

ročníku ve střední škole: 

V rámci přijímacího řízení se konaly jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a 

literatury a z matematiky u oboru vzdělávání 53-41-M/03 Praktická sestra. Jednotné přijímací 

zkoušky se nevztahovaly na obory vzdělávání ukončené   závěrečnou zkouškou s výučním 

listem. 

K naplnění předpokládaného stavu žáků školy pro rok 2022/2023 byla vyhlášena další 

kola přijímacího řízení. Další kola byla vždy oznámena krajskému úřadu, počet volných míst 

v jednotlivých oborech vzdělávání byl průběžně aktualizován a byla nabízena místa uvolněná 

uchazeči, kteří obdrželi rozhodnutí o přijetí, ale nepotvrdili zájem o vzdělávání odevzdáním 

zápisového lístku. 

Při přijímání do vyššího ročníku kontrolujeme soulad dokladů s osobou uchazeče a 

posuzujeme studijní výsledky na předchozích školách. 

Starším uchazečům o vzdělávání je nabízena možnost víceletého zkráceného studia. 

V oborech vzdělávání kategorie H je velká fluktuace. Plnění studijních povinností 

jednotlivými žáky je z objektivních i subjektivních příčin složité.  

Problémy vzniklé během školního roku jsou řešeny neprodleně, každý případ je posuzován 

individuálně. 

Počty přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023: 

I. Obor vzdělávání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní studium 

a. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání 

b. Bodové hodnocení: Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku 

ZŠ (za každé pololetí max. 20 bodů, celkem max. 60 bodů) 

Výpočet bodů za jedno pololetí: 
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průměrný prospěch 1,00 …………………………………. 20 bodů 

za každé zhoršení o 0,01 ………………………………… - 0,1 bodu 

• Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury 

(max. 50 bodů) a z matematiky (max. 50 bodů) 

Celkový počet bodů: max. 160 bodů      

II. Obor vzdělávání 65-51-H/01 Kuchař – číšník, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná. Rozhodující pro přijetí uchazeče je pořadí žáka 

sestavené dle získaných bodů za prospěch v 8. a 9. ročníku ZŠ 

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání 

(potvrzená praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. 

pololetí 9. ročníku 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 1 třída 25 žáků 

III. Obor vzdělávání 66-51-H/01 Prodavač/ka, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná 

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání 

(potvrzená praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí předposledního 

ročníku a 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 20 žáků 

      IV. Obor vzdělávání 36-67-H/01 Zedník, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná. 

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání 

(potvrzená praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí předposledního 

ročníku a 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 1 třída 15 žáků     
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V. Obor vzdělávání 33-56-H/01 Truhlář, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná. 

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání 

(potvrzená praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. 

pololetí 9. ročníku vzdělávání 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 12 žáků 

VI. Obor vzdělávání 36-64-H/01 Tesař, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná. 

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání 

(potvrzená praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí předposledního 

ročníku a 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 7 žáků 

VII. Obor vzdělávání 23-45-H/01 Klempíř, denní studium 

• Přijímací zkouška se nekoná. 

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání 

(potvrzená praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí předposledního 

ročníku a 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 10 žáků 

VIII. Obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel/ka 

• Přijímací zkouška se nekoná. 

• Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání 

(potvrzená praktickým lékařem na přihlášce). 

• Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí předposledního 

ročníku a 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání 

• Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 20 žáků 
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• Přijímací zkouška se nekoná. 

Počty  žáků, kteří odevzdali zápisové lístky do 1. ročníku ve školním roce 

2021/2022  

 Obor vzdělávání Počet žáků Z toho chlapci  Z toho dívky 

 Praktická sestra 53-41-M/03 29 6 23 

Sociální činnost 75-41-M/01 28 5 23 

Zedník 36 – 67-H/01 7 7 0 

 Truhlář 33 -56-H/01 12 12 0 

 Klempíř 23 -55-H/01 4  4 0 

 Kuchař- číšník 65 -51-H/01 19 11 8 

Prodavač 66-51-H/01 8  3 5 

 Celkem 107 48 59 

  

Přijatí žáci do vyšších ročníků 

Obor vzdělávání Ročník Počet žáků Z toho chlapci 

Praktická sestra  53-41-M/03 2. 4 0 

Praktická sestra  53-41-M/03 3. 0 0 

Praktická sestra 53-41-M/03 4. 1 0 

Sociální činnost 75-41-M/01 3. 0 0 

Tesař 36 -64-H/01 2. 0 1 

Truhlář 33 -56-H/01 2. 0 0 

Truhlář 33 -56-H/01 3. 0 0 
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Klempíř 23 -55-H/01 2. 0 0 

Kuchař- číšník 65 -51-H/01 2. 0 0 

Kuchař- číšník 65 -51-H/01 3. 0 0  

Prodavač 66-51-H/01 3. 0 0  

Ošetřovatel 53-41-H/01 2. 1 0 

Ošetřovatel 53-41-H/01 3. 1 0 

 

Celkem  

  

  

 

7 

 

1 
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5. Stručné vyhodnocení naplňování školních vzdělávacích programů 
 

Ve školním roce 2021/2022 byly provedeny úpravy školních vzdělávacích programů u oborů 

kategorie vzdělávání H podle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se 

vydaly aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie 

dosaženého vzdělání J, E, H, L0, L5, M a P stanovené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o 

soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, a změny rámcových vzdělávacích programů středního odborného 

vzdělávání v  oblasti profilových zkoušek maturitní zkoušky; č.j. MSMT-31622/2020-1. 

ŠVP vydává ředitelka školy. K návrhu ŠVP i k následnému uskutečňování vzdělávání podle 

tohoto programu se vyjadřuje pedagogická rada. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy, 

jsou zpřístupněny ve škole veřejnosti, aby se každý zájemce měl možnost seznámit s jeho 

obsahem, aby do něj mohl každý zájemce nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, 

popřípadě požádat o kopii. 

Důvodem k úpravám ŠVP byly nejčastěji požadavky sociálních partnerů, České školní 

inspekce, státní maturity, nevyrovnané znalosti žáků z různých základních škol a úpravy 

úrovně výsledků vzdělávání. 

Průřezová témata realizujeme začleněním průřezových témat do vyučovaných předmět 

s využitím nebo rozšířením některých prvků učiva, dále volbou vyučovacích metod a forem 

(např. projektové vyučování), zapojováním žáků do života školy, organizováním 

projektových týdnů na dané téma, exkurzí, besed s odborníky.  

Průřezová témata realizujeme také mimoškolními aktivitami (např. aktivity pro místní 

komunitu, pro žáky základních škol, podpora dobrovolnictví, zahraniční pobyty žáků v rámci 

odborné praxe). 

Klíčové kompetence uvedené v RVP  jsou zapracované v ŠVP do následujících částí: 

a) V profilu absolventa, kde jsou uvedeny klíčové kompetence, ke kterým v průběhu 

vzdělávání budou žáci vedeni. V profilu absolventa jsou zdůrazněny ty kompetence, kterým 

bude věnována zvýšená pozornost, protože jsou např. významné pro odbornou činnost a 

uplatnění absolventů, jsou požadovány zaměstnavateli, jsou důležité pro rozvoj osobnosti 

určité kategorie žáků.  

b) V charakteristice ŠVP, kde jsou uvedeny metody a formy, které škola bude využívat 

k rozvoji klíčových kompetencí žáků a sledování dosaženého pokroku.  

c) V učební osnově, kde vymezujeme cíle a priority v rozvoji klíčových kompetencí z hlediska 

přínosu předmětu, jeho vyučovacích metod a možností včetně způsobu hodnocení. 
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Práce předmětové komise stavebních oborů 

Výuka 

 

Výuka teoretických i praktických předmětů probíhala podle ŠVP, září až listopad byl ovlivněn 

proticovidovými opatřeními, k omezení prezenční výuky již nedošlo. Tematické plány 

jednotlivých odborných předmětů byly upraveny podle aktuálních potřeb tak, aby se doplnila 

výuka z předchozího školního roku, kdy probíhala distanční výuka. 

Pravidelná školení BOZP a lékařské prohlídky žáků lékařem pracovního lékařství na začátku 

školního proběhly podle plánu. 

Výuka OV byla realizována pod vedením UOV ve školních dílnách (truhláři 1. až 3. ročník), 

ve školních dílnách a na stavbě pod vedením UOV (klempíř 1 a 2. ročník), na stavbě pod 

vedením UOV (zedník 1. ročník), ve firmách pod vedením instruktorů (zedník 3. ročník a 

tesař 2. ročník). 

Výsledky vzdělávání OV byly pravidelně vyhodnocovány formou měsíčního hodnocení, byla 

evidována docházka pro vyhodnocení stipendijních podmínek pro vybrané obory. 

Teoretická výuka odborných předmětů probíhala podle rozvrhu, odborné předměty byly 

zařazovány do bloků. Při výuce se dbá na provázanost OV a teoretických předmětů, kariérové 

poradenství, ekologii a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. V první polovině 

školního roku bylo využito doučování praktických činností (šablony III). 

 

Vzdělávání učitelů 

Vzdělávání učitelů probíhá trvale, učitele průběžně zjišťují nové informace v oborech, k tomu 

využívají samostudium, v rámci kterého se seznamují s podklady firem zabývající se výrobou 

a montáží stavebních prvků.  

Seznámili se s aplikací Stavebnice a s webem Koordinuj.cz.  Účastnili jsme se online schůzek 

Oborové platformy STAVEBNICTVÍ, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE v rámci projektu 

Impuls pro kariéru a praxi zaměřené na rozvoj pedagogů.    

Jeden pedagog zahájil studium pedagogiky podle § 22 zákona 563/2004 v platném znění a 

podle § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky 317/2005 Sb. pro učitele odborného výcviku středních 

škol, kteří absolvovali minimálně střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který 

odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu. 
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Akce na rozšíření znalostí a dovedností žáků, akce na podporu propagace oborů 

Exkurze v Liře absolvovali žáci 1. i 2. ročníku oboru Truhlář a Tesař. Prošli celý výrobní 

závod, dozvěděli se o historii, o výlučnosti firmy, zjistili, čím je krumlovský provoz jedinečný. 

Do výuky se žákům hodí vše, co viděli v části pořez a sušení dřeva včetně výroby 

nekonečného vlysu a frézování profilů. 

Den otevřených dveří – ukázky činností, informace ke studiu 

Burza škol – Žáci základních škol regionu v úterý zaplavili sportovní halu na Chvalšinské 

v Českém Krumlově. Hala totiž tento den patřila již tradiční Burze škol a mladým lidem, kteří 

po ukončení základní školy hledají, po jaké cestě se budou dál ubírat. Účast na přípravných 

pracích akce ve spolupráci s JHK- žáci a UOV pomáhali s přípravami akce. 

Odborník ve výuce – Při zpracování zakázky na CNC strojku se do výuky zapojil také 

odborník z praxe, s kterým si žáci znovu zopakovali podstatu a zásady obrábění touto 

technologií, a nyní již každý žák na počítači pracoval samostatně a vyrobil svůj první výrobek. 

Rekonstrukce Pivovaru CK – Žáci 2. ročníku prozkoumali krumlovský pivovar. Tentokráte 

to nebylo o pivovarnictví jako v Budvaru, ale o stavebnictví, restaurování, repasování, o 

historii i o moderních technologiích. S panem Ing. Šrámkem, zkušeným průvodcem a 

stavebním inženýrem v jednom, jsme prošli ve dvou etapách celý areál od sklepa po střechu. 

A bylo to skvělé nahlédnutí do historie i budoucnosti staveb tvořící komplex pivovaru. 

Lavičky pro město - Úprava okolí Myší díry, která zahrnuje novou cestu pro pěší a  v plánu 

jsou další úpravy této lokality, byla podpořena instalací 2 nových laviček podle návrhu Ing. 

Arch. Jana Dvořáka. Tyto lavičky pro Město Český Krumlov vyrobili žáci 2. ročníku oboru 

Truhlář pod vedením učitelů odborného výcviku. 

Certifikát JUB - Pod dohledem specialistů firmy JUB Milevsko proběhlo dne 18. 3. 2022 na 

odloučeném pracovišti SPV odborné školení zaměřené na provádění zateplovacích systémů 

budov, na správné používání fasádních omítek, barev a nových technologií. Školení se 

zúčastnilo 12 žáků oboru zedník. Žáci získali odborné znalosti a praktické dovednosti 

potřebné pro práci s nátěrovými hmotami a fasádními systémy. Žáci III. ročníku obdrželi 

certifikát.  

Exkurze s workshopem ve firmě NEMA, s. r. o. v Jílovicích se zúčastnili žáci 2. ročníku 

stavebních oborů. Děkujeme JHK za zprostředkování a zajištění dopravy, a p. Nemravovi za 

odborné a poutavé představení firmy, výrobního programu a firemní strategie. Odnesli jsme 

si spoustu informací, viděli nové technologie, stroje, linky; byli jsme seznámeni se stavbou 

dřevostavby od návrhu přes projekt, výrobu panelů, dopravu, montáž; zaujalo nás sledování 

toku materiálů, sledování kvality po celou dobu výrobního procesu, vše propracované, 

https://www.zdravkack.cz/data/soubory/1019_jub-skoleni.pdf
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ověřené zkušeností a v souladu s moderním pojetím výstavby. A navíc vše s ohledem na 

přírodu, nejen díky používaným materiálům, účinným zpracováním dřevní hmoty, ale i 

zájmem a péčí o budoucí lesy vysazením 1200 stromů každý měsíc. A postřehy žáků? „Super 

bylo, že jsme si mohli vyzkoušet vyrobit vazník podle výkresu a ovládat lisovací stroj.“ 

„Zaujala mě výroba srubů z cedru, konkrétně informace o těžbě tohoto dřeva.“ „Těším se na 

další návštěvu této firmy.“ „Umím si představit, že bych v takové firmě pracoval.“ 

Exkurze Oknotherm – Další z akcí na podporu odborné výuky a na podporu rozhodování se o 

budoucím uplatnění byla akce Jobdays ve spolupráci s JHK. Workshop v rodinné firmě 

OKNOTHERM v Kaplici otevřel prostor k přemýšlení řadě žákům. Zjistili, že ve firmě chtějí 

zaměstnávat zodpovědné a spolehlivé pracovníky, že celoživotní vzdělávání je realitou dnešní 

doby, a že dobrá práce a fundovaný řemeslník jsou zárukou dobrého ohodnocení i kariérního 

postupu. Zajímavé story rodinné firmy, seznámení s výrobním programem, popis výrobků, 

popis vlastní výroby, příběhy několika zaměstnanců a v neposlední řadě obchodní, prodejní i 

výrobní strategie firmy, informace o současném trendu skladování zásob materiálu „just in 

time“, to vše si se zaujetím vyslechli žáci PR1 a TR1. Viděli jsme výrobu dřevěných, 

hliníkových a plastových oken a dveří, showroom plný vzorků, viděli jsme manuální i ryze 

automatickou část výrobních linek.  

Dobrodružství s technikou – Díky interaktivní výstavě si žáci všech škol v jeden den, na 

jednom místě mohli vyzkoušet na vlastní kůži řadu pokusů, technických vychytávek, ale i 

zábavných aktivit a soutěží. Bylo zde více jak 250 interaktivních stanovišť, které pro vás 

připravilo témě 60 firem, škol a organizací z Jihočeského kraje. Akce se zúčastnili kluci z 

SO2, a jak je vidět podle fotek, bagr byl super "objekt zájmu." 

Účast v projektu „Buď mistr“ – Truhlářem na jeden den a Zkus být klempířem, obě akce 

proběhly v truhlárně ve Chvalšinách, účast rodičů s dětmi byla na hranici kapacity, Projekt 

Buď Mistr byl realizován z Dispozičního fondu v rámci Programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. 

https://www.jhk.cz/aktuality/deti-i-rodice-si-vyzkousi-praci-truhlare-a-zaroven-si-uziji-

spolecny-den. 

Další akce: Exkurze Prefa Hubenov, exkurze Betonárka Český Krumlov, výuka formou 

komentářů a sledovaní velké stavby apartmánů Vltavín, sledování postupu prací rodinného 

domu na Lhotkách, předváděcí akce techniky MAKITA 

 

https://www.jhk.cz/aktuality/deti-i-rodice-si-vyzkousi-praci-truhlare-a-zaroven-si-uziji-spolecny-den
https://www.jhk.cz/aktuality/deti-i-rodice-si-vyzkousi-praci-truhlare-a-zaroven-si-uziji-spolecny-den
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Spolupracující firmy, sociální partnerství 

Škola spolupracuje s firmami, které zajišťují odborný výcvik na svých pracovištích, 

v letošním roce to byly firmy: Bína, spol. s. r. o., Ing. Martin Křivánek, Tesařství, truhlářství 

Jaroslav Suchánek, Vidox, s. r. o. 

Dalšími spolupracujícími organizacemi při zajišťování praktického vyučování je Státní hrad 

a zámek Český Krumlov, Klášter Zlatá Koruna, pro které zajišťujeme řadu činností a výrobků.  

Spolupráce s Lirou vyústila v nabídku stipendia pro žáky oboru Truhlář a darování materiálu 

pro výuku na dílně. 

Spolupráce s JHK (kanceláří v Českých Budějovicích i Českém Krumlově) byla významná, 

organizace v rámci účasti v IKAPu III. realizuje řadu akcí na podporu odborného vzdělávání 

(workshopy v Nemě, Oknothermu, další pak u službových a zdravotnických oborů).  

S Úřadem práce pak spolupracujeme při podpoře žáků ke vstupu na trh práce a nabídkách 

vzdělávání pro žáky 9. tříd a pro mladé nezaměstnané evidované na ÚP. 

 

Akce – produktivní činnost 

Produktivní činnost je tradiční činností školy, žáci získávají zkušenosti a dovednosti pod 

dohledem UOV.  

V letošním roce se jednalo o stavbu Nádražní 226 (stavba garáže a skladu – obor Zedník),  

Stavba RD U Terna (instalatérské práce), údržbové práce na střechách objektů K Zámecké 

zahradě, a vodoinstalatérské práce v zámecké zahradě, montáž ochranných krytů v ZZ, 

demontáž zimní ochrany soch a kašen, údržba mobiliáře, výroba, nátěr a montáž dřevěných 

dešťových žlabů, oprava střechy, výroba klempířských prvků, údržba okapových systémů, 

výroba okapového kotlíku, výroba plechové vložky do truhlíku, výroba a montáž oplechování 

nadezdívky, oprava plechových stříšek dřevěných treláží, opravy a nátěry lavic, ošetření a 

obnova nátěru vrat , opravy truhlářských prvků odpočívadel, výroba zahradních stínovek, 

Výroba vnitřních dveří s obložkovou zárubní-zakázka pro vozíčkáře (obory - Truhlář, 

Instalatér, Klempíř) 

 

Práce pro školu: 

- oprava střechy  

- bourání starých zárubní, zdění, omítky 

- výroba mobilních skříní na nářadí a na spojovací materiál 
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- stavební práce při rekonstrukci učebny (malířské dílny na prostory pro výuku kuchař-

číšník) – tj. vzduchotechnika, instalace vody a odpadu, omítky, demontáže dveří, zazdění 

otvorů apod. 

Vybavení oborů, dílen 

V budově Pod Kamenem byly vybaveny učebny novým školním nábytkem, instalací 

interaktivních panelů a zkvalitněna síť wifi a internetové připojení, bylo zrealizováno 

propojení školní internetové sítě ve všech objektech školy včetně Bakalářů. 

V budově byly vyměněny okna v části spojovacích chodeb a dveře za plastová.  

V rámci využití prostor budovy byla provedena rekonstrukce malířské dílny tak, aby se 

místnosti daly použít na výuku OV oboru kuchař-číšník. V souvislosti s tímto byly uvolněny 

další prostory, starý inventář a materiál přestěhován nebo vyřazen. 

V budově truhlárny byla dojednaná a naplánovaná oprava soklu staré budovy a oprav štítu, 

odstranění informační cedule a nahrazení aktuální, která bude vyvěšena na roh budovy. Byla 

poptána výměna oken včetně cenové nabídky a oprava podlahy. 
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V roce 2021/2022 dílny nebyly modernizovány, nerealizoval se žádný nákup strojního 

vybavení. Byl proveden pouze nákup běžně opotřebovaného nářadí nebo součástek strojů a 

strojků. 

 

Zpracovala: M. Dominová, 30.07.2022 

 

Vyhodnocení práce předmětové komise odborných předmětů oborů služeb  

 

Metodická komise na svém jednání zhodnotila průběh a úroveň závěrečných zkoušek oborů 

Kuchař-číšník a Prodavač. 

1) Závěrečná zkouška učebního oboru Prodavač  

Tato závěrečná zkouška byla rozdělena na 3 části:   

První část: Písemná zkouška proběhla dne 1.6. 2022. Žáci zde podali průměrný až 

podprůměrný výkon. Jeden žák měl vzhledem k podpůrných opatření z Pedagogicko-

psychologické poradny navýšen časový limit. Limit byl dodržen. Touto částí prošli úspěšně 

všichni žáci.   

Druhá část – praktická zkouška – byla rozdělena do dvou dnů. Konala se 6.-7. 6.2022. První 

část zkoušky probíhala na prodejně Supermarket COOP, druhá část zkoušky se konala ve 

škole. Žáci zde podali lepší výkon než v písemných zkouškách. Opět i v této části 1 žák 

dostal zvýšený limit na všechny aktivity z důvodu podpůrných opatřeních z Pedagogické 

psychologické poradny. Limit byl dodržen.  Touto částí prošli úspěšně všichni žáci.   

Třetí část – ústní zkouška se konala 20.6. 2022. V závěrečné části úspěšně prošli také 

všichni žáci.  Žák s podpůrnými opatřeními dostal opět navýšený limit na přípravu. Limit 

byl dodržen. Touto částí prošli opět všichni žáci.   

Shrnutí:  

Celkem při závěrečných zkouškách v oboru Prodavač úspěšně absolvovalo 10 žáků.   

 

2) Závěrečná zkouška učebního oboru Kuchař – číšník 

Zkouška v tomto oboru probíhala ve 3 termínech. Písemnou zkoušku žáci skládali 1.6.2022, 

praktická zkouška byla stanovena na 14. – 16.6.2022, ústní část zkoušky proběhla 

21.6.2022. Závěrečné zkoušky v oboru Kuchař – číšník úspěšně absolvovalo všech 7 

uchazečů.    
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K ZZ nebyla připuštěna jedna žákyně, která neměla ukončený ročník. Pokud odevzdá 

závěrečnou písemnou práci do 24.6.2022 a doplní si neklasifikace ze všech předmětů do 

konce srpna, bude závěrečné zkoušky vykonávat v září.  

Metodická komise vznesla připomínku k organizaci závěrečných zkoušek v oboru Kuchař – 

číšník:   Pro následující ročníky je třeba zajistit soustavný dozor na všech pracovištích 

 

3) Metodická komise zhodnotila realizaci projektových dnů v jednotlivých ročnících oboru 

Kuchař – číšník:    

- v prosinci se uskutečnil projekt pro žáky 3. ročníku, věnovaný vyšší obsluze 

- ve spolupráci s Hospodářskou komorou se uskutečnily v dubnu a květnu exkurze 

do pivovaru Budvar, do pivovaru, likérky a výrobny pralinek ve Svachovce, obě 

exkurze byly doplněny workshopem, kde si žáci mohli prakticky vyzkoušet některé 

činnosti 

- pro 2. ročník oboru byl připraven projekt, věnovaný přípravě omáček – duben 

- žáci 3. ročníku se několikrát připravovali a následně připravili raut k Burze práce 

duben 

- v květnu se žáci 1. ročníku věnovali zpracování celého kuřete (polévka, kuřecí řízek 

a kuře na paprice) v rámci bezezbytkového zpracování surovin 

- žáci závěrečného ročníku měli možnost si zkusit 1 hlavní jídlo ze SOPu – květen 

4) V oboru Prodavač byl v listopadu zrealizován projektový den – Tvoření ve volném 

čase, v květnu pak ve spolupráci s JHK proběhl workshop firmy Oknotherm.  

V březnu žáci oboru prodavač 3. ročník, také navštívili muzeum obchodu v Českém 

 Krumlově.  

 

5) Ve školním roce 2021/2022 byly zorganizovány pro žáky 2 kurzy – 

- Baristický kurz (ve dnech 19.-20.10), kterého se zúčastnilo celkem 20 žáků ze 

tříd KČ1, KČ2, KČ3 a PR3 

- Barmanský kurz, který ve dnech 9. – 13. 5.  vedl odborník z baru Apotheka 

v Českém Krumlově. Tohoto kurzu se zúčastnilo celkem 12 žáků ze tříd KČ1, 

KČ3 a PR3 

6) Pro další období MK odborných předmětů navrhuje  

- úzce spolupracovat s JHK 

- vypisovat šablony 
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- zvát na projektové dny odborníky z praxe 

 

Za metodickou komisi: 

Ing. Romana Nováková 

Mgr. Lucie Beterová 

Bc. Monika Bódyová 

Romana Mejzlíková 

Mgr. Eva Kubáková 

 

 

ZHODNOCENÍ PRÁCE METODICKÉ KOMISE TĚLESNÉ VÝCHOVY 

ŠKOLNÍ ROK 2021_2022 

 

 

Metodická komise se řídila svým plánem práce, nepodařilo se splnit všechny naplánované 

aktivity během školního roku zejména kvůli hygienickým opatřením v souvislostí s epidemií 

Covid-19. 

V listopadu proběhl projekt „Nechci být boubelka ani modelka“, pro úspěch jsem projekt 

zrealizovala opětovně v měsíci květnu 2022. 

Kurz sebeobrany byl realizován s laskavou pomocí p. Vidláka. 

Proběhla organizace zimního lyžařského výcvikového kurzu, který nebyl nakonec uskutečněn 

kvůli hygienickým požadavkům ze strany rakouské vlády. 

 

Zúčastnili jsme se několika meziškolních sportovních utkání – Subterra Cup – florbal – ČB, 

okresní kolo ve volejbale dívek – gymnazium CK, okresní kolo ve florbale dívek a chlapců – 

Velešín. 

V dubnu se běžel Juniorský štafetový maraton v ČB. 

 

Během školního roku probíhaly ranní tréninky florbalu chlapců – vždy ve čtvrtek od 7:00 

Koncem května a v červnu proběhly týdenní sportovně-turistické kurzy druhých ročníků 

s denním docházením na aktivity v okolí Českého Krumlova (turistika, cykloturistika, vodní 

turistika) 

Učitelé spolupracovali při tvorbě jednotných testů zdatnosti a požadavků pro neklasifikované 

žáky, které proběhnou v měsíci září 2022. 
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V závěru školního roku byla vyklizena nářaďovna, proběhla reorganizace uložení pomůcek, 

úklid, vyřazení nefunkčních či zastaralých pomůcek – na začátku školního roku 2022/2023 

bude vznesen požadavek o nákup nových pomůcek. 

Výuka TV ve dvouhodinových blocích – větší možnost využití nových nebo 

zrekonstruovaných sportovišť v okolí a lepší organizace výuky TV. 

 

Zpracovaly: Monika Kolářová, Lucie Beterová 

 

Plán práce předmětové komise: Přírodovědných předmětů pro školní rok 2021/2022 

 

učitel Vyučovaný předmět 

Mgr. Jana Wimmerová – předseda PK Matematika, Fyzika – maturitní obory 

Fyzika – učební obory 

Mgr. Lucie Beterová Matematika - maturitní obory 

Matematika – učební obory 

Mgr. Monika Kolářová Biologie  – studijní obory 

Ekologie – učební obory 

Ing. Romana Nováková Chemie – maturitní obory, učební obory 

 

PLÁN JEDNÁNÍ METODICKÉ KOMISE 

DATUM SCHŮZKY ZÁKLADNÍ OBSAH JEDNÁNÍ VYPRACUJE 

ZÁPIS: 

24. září 2021 Vypracování plánu práce PK Wimmerová 

18. listopadu 2020 Hodnocení prospěchu žáků Beterová 

10. února 2022 Plnění TP, ŠVP, prospěch Wimmerová 

17.března 2022 Ekologické exkurze Kolářová 

19. května 2022 PŘ zkoušky Beterová 

16. června 2022 Závěrečné hodnocení, návrhy Wimmerová 

 

PLÁN PRÁCE METODICKÉ KOMISE 

ČASOVÉ 

OBDOBÍ 

PLÁNOVANÁ ČINNOST TERMÍN ODPOVÍDÁ 

Září Dovybavení žáků všech ročníků 

potřebnými učebnicemi pro výuku 

 

Matematika 1. ročník učni 

do konce 

září 

Vyučující ve 

spolupráci 

s třídními učiteli 

Beterová 

Září Hodnocení plnění tematických plánů 

z minulého školního roku 

do 30. 9.  Jednotliví 

vyučující 
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Tvorba TP 

Zjištění nabídky školení a exkurzí 

Říjen, 

červen 

Hodnocení výsledků, opatření k zlepšení 

výsledků vzdělávání  

 Beterová, 

Wimmerová 

Říjen, 

červen 

Vzájemné hospitace v hodinách  Wimmerová - 

Beterová 

Listopad Hodnocení plnění ŠVP, prospěchu žáků  Společně učitelé 

daných 

předmětů 

Říjen Ekologický výukový program CHKO 

Šumava 

 Kolářová 

Listopad - 

prosinec 

Stav ve vybavení žákovskými 

pomůckami pro výuku předmětů M, F, 

CH, Bi – požadavky na nové pomůcky  

 Příslušní 

vyučující 

Listopad, 

leden, 

duben, 

červen 

Posouzení výsledků klasifikace v rámci 

jednotlivých čtvrtletí 

 Příslušní 

vyučující 

Duben - 

červen 

Ekologický výukový program CHKO 

Blanský les, Olšina 

 Kolářová 

Duben Exkurze – JETE   Wimmerová 

Průběžně Vhodné využívání interaktivních tabulí a 

výukových programů ve výuce, 

spolupráce při tvorbě předváděcích 

sešitů 

 Všichni 

vyučující 

Červen Hodnocení práce komise, návrhy na 

příští školní rok 

 Všichni 

vyučující 

 

 

 

 

Metodická komise přírodních věd školní rok 2020-2022 

23. 9. 2021 

Přítomni: J. Wimmerová, L. Beterová, M. Kolářová, Nováková 

Program: Vypracování plánu komise, projednání používání učebnic pro daný předmět, 

kontrola tematických plánů.  

Došlo ke snížení počtu hodin Matematiky ve 3. ročníku maturitních oborů ze 3 hodin na 2 

hodiny týdně. ŠVP byl dodatečně upravován.  
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Učitelé vyhodnotí plnění tematických plánů v minulém školním roce a neprobrané učivo 

přesunou dle možností do dalšího ročníku. 

Wimmerová 

3.12. 2021 

Přítomni: J. Wimmerová, L. Beterová 

Program: Hodnocení prospěchu žáků. Závěry: 

 Je potřeba zlepšit docházku a pracovní nasazení žáků v hodinách. 

Zajistit klid na práci, zapojit více žáky do práce v hodině, dbát na vybavení žáků pomůckami 

– učebnice, sešity, zjednodušit výklad s ohledem na úroveň schopností žáků, dbát na stručný, 

jasný přehledný zápis na tabuli 

Zaměřit se na pochopení zadání – orientace v textu, propojování znalostí z jednotlivých 

oblastí, často zařazovat opakování většího rozsahu. 

Wimmerová 

10.2. 2022 

Přítomni: J. Wimmerová, L. Beterová,  

Program: Kontrola a úprava ŠVP učebních oborů 

Došlo ke změně RVP u učebních oborů. Učivo Matematiky bylo rozšířeno o kombinatoriku, 

pravděpodobnost a statistiku. Komise požaduje v této souvislosti navýšení hodinové dotace o 

1 hodinu týdně v průběhu studia. 

U ostatních předmětů je třeba provézt kontrolu souladu RVP a ŠVP a udělat potřebné úpravy. 

Beterová 

17. 3. 2020 

Přítomni: J. Wimmerová, L. Beterová, M. Kolářová, R. Nováková 

Program: Ekologické exkurze 

Konaly se pouze menší ekologické vycházky v rámci běžné školní výuky za poznáváním 

přírodnin (používání aplikace k určování rostlin), návštěvou naučné stezky “Ptáci” v 

nedalekém Dubíku.   

V září jsme se účastnili ekologického programu Magický Senegal v českokrumlovském kině.  

Další část programu je naplánována na září 2022.   

Kolářová 

 

19.5. 2022 

Přítomni: J. Wimmerová, L. Beterová 

Program: Přijímací zkoušky 
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Na školní rok 2022/2023 podalo přihlášku na obor Praktická sestra 48 uchazečů, konalo 

přijímací zkoušku 41 žáků, z toho nastoupí 29 žáků - letos jediný obor s písemnou přijímací 

zkouškou. 

V matematice bylo možné dosáhnout maximálně 50 bodů, kterých žádný uchazeč nedosáhl, 

nejvyšší dosažený počet bodů bylo 43 bodů; 75 – 100 % získali z testu pouze 2 žáci; 50 – 74 

% získalo 7 žáků;  25 – 49 % získalo 16 žáků; 0 – 24 % získalo 16 žáků. 

Žáci přijatí na maturitní obor dosahují u přijímacích zkoušek z matematiky slabých výsledků. 

Beterová 

 

16. 6. 2022 

Přítomni: J. Wimmerová, L. Beterová, M. Kolářová, R. Nováková 

Hodnocení práce komise, učebnice a materiály pro příští školní rok. Hodnocení prospěchu 

žáků. Došlo ke zhoršení výsledků žáků, po návratu z distanční výuky se projevily nedostatky, 

které se obtížně odstraňovaly. Pracovní nasazení žáků se zlepšovalo velmi pomalu. 

Wimmerová 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Hodnocení prospěchu 

V oblasti prospěchu jsou dosahované výsledky průměrné. Motivace a aktivita žáků, 

je nízká, většina žáků se spokojí s výsledky průměrnými.  Pro své žáky škola pravidelně 

organizuje  další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (zahraniční exkurze, sportovní kurzy, 

barmanský kurz pro číšníky, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pro kuchaře) a krátkodobé 

odborné semináře a přednášky. Žáci školy se pravidelně zúčastní odborných soutěží 

regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. 

Většina absolventů oborů vzdělávání kategorie M pokračuje ve studiu na Zdravotně sociální 

fakultě Jihočeské univerzity nebo na jiných vysokých či vyšších odborných školách. 

Motivace a aktivita žáků učebních oborů je nízká, většina žáků se spokojí s výsledky 

průměrnými, mnohdy i dostatečnými. Kladně projevuje nižší počet žáků ve třídě, což umožňuje 

individuální práci pedagoga se žáky a jejich intenzivní zapojení do výuky. Studijní neúspěchy 

se často projevují u žáků, kteří mají kázeňské problémy, vysokou absenci, často i absenci 

neomluvenou. Kázeňské problémy jsou výraznější v teoretickém vyučování než v odborném 

výcviku, kde žáci pracují v menších skupinách. Třídní učitelé řešili kázeňské problémy s rodiči, 

výchovným poradcem nebo před výchovnou komisí.  

 Při řešení výchovných problémů je využíváno funkce výchovného poradce a školního 

metodika prevence. Spolupracujeme se střediskem výchovné péče pro děti a mládež Spirála, 

kde působí psycholog a pedagogové, s odborem školství a sociálních věcí MÚ při řešení 

neomluvené absence. Neustále přibývá problémových žáků. Nejedná se pouze o velmi špatný 

prospěch, ale mnohdy jsou problémy důsledkem zanedbávání rodinné výchovy a rodičovské 

péče. Konzultace s odborníky se osvědčila, pomáhá nám poznat problémy jednotlivých žáků, 

umožňuje jim účinněji pomáhat. 42 žáků ukončilo studium na vlastní žádost.  Důvodem byl 

nezájem o studium, neprospěch, vysoká omluvená absence. 2 žáci podali žádost o opakování 

ročníku, 3 žákyně přestoupili z 3. ročníku oboru 75-41-H/01 Sociální činnost na obor 53-41-

H/01 Ošetřovatelka. O zanechání studia nebo opakování ročníku žádají zákonní zástupci nebo 

sami žáci, pokud jsou starší 18. let.  

Třídní učitelé měsíčně vyhodnocují absenci žáků, je prováděna prevence záškoláctví a 

přijímána opatření k nápravě. Měsíční hodnocení upozorňuje také na výrazné zhoršení  

prospěchu, jsou zaznamenána výchovná opatření. 
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Přehled prospěchu za 2. pololetí školního roku 2021/2022 

 

 

 

 

Obor/ročník 

Počet 

žáků 

Hodnocení 

V      P        5       

N 

Průměrný 

prospěch 

 

Třídní učitelka 

 

Obory H 

    

 

Klempíř 1. ročník 

 

2 

 

0       2       -        

- 

 

1,731 

 

Mgr. Matoušová Eva 

 

Zedník 3. ročník 

 

3 

 

1       2       -       

- 

 

2,067 

 

Mgr. Beterová Lucie 

 

Tesař 2. ročník 

 

4 

 

1      3       -       

- 

 

2,104 

 

Mgr. Oulehlová Ilona 

 

Kuchař- číšník 3. 

ročník 

 

8 

 

0      7      1       

- 

 

2,135 

 

Mgr. Beterová Lucie 

 

Ošetřovatel/ka 3. 

ročník 

 

5 

 

0      5      -        

- 

 

2,271 

 

Mgr. Beterová Lucie 

 

Klempíř  2. ročník 

 

3 

 

0      3      -        

- 

 

2,286 

 

Mgr. Oulehlová Ilona 

 

Prodavač 3. ročník 

 

22 

 

0     22     -       - 

 

3,318 

 

Mgr. Kolářová Monika 

 

Kuchař-číšník 1.ročník 

 

16 

 

0      15     1     - 

 

2,347 

 

Mgr. Kubákova Eva 

 

Kuchař-číšník 2.ročník 

 

8 

 

0       8       -       

- 

 

2,400 

 

Ing. Nováková 

Romana 

 

Ošetřovatel/ka  2. 

ročník 

 

12 

 

1       9      2       

- 

 

2,465 

 

Ing. Nováková 

Romana 

 

Truhlář  2. ročník 

 

8 

 

0        8      -       

- 

 

2,519 

 

Mgr. Oulehlová Ilona 

 

Truhlář  1. ročník 

 

13 

 

0       9      4       

- 

 

2,815 

 

Mgr. Matoušová Eva 

 

Truhlář 3. ročník 

 

3 

 

0      3       -       

- 

 

2,818 

 

Mgr. Kolářová Monika 
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Obory M 

    

 

Sociální činnost 1. 

ročník 

 

28 

 

6      22      -       

- 

 

1,843 

 

Mgr. Kurucová 

Monika 

 

Sociální činnost 3. 

ročník 

 

17 

 

3      12      2       

- 

 

2,156 

 

Mgr. Hejnová Monika 

 

Praktická sestra 1. 

ročník 

 

27 

 

2      21      3      

1 

 

2,158 

 

Mgr. Zdeňka 

Pavelková 

 

Praktická sestra 2. 

ročník 

 

25 

 

0     22      3     - 

 

2,490 

 

Mgr. Jana Wimmerová 

 

Praktická sestra 3. 

ročník 

 

28 

 

3     21     2    2   

 

2,236 

 

Mgr. Eva Malíková 

Praktická sestra 4. 

ročník 

 

 

20 

 

3     14     1    2 

 

2,016 

 

Mgr. Věra Janásová 
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Závěrečné zkoušky 
 

Závěrečné zkoušky proběhly u oborů 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 33-56-H/01 Truhlář,  

36-67-H/01 Zedník, 23-55-H/01 Klempíř, 36-64-H/01 Tesař a 66-51-H/01 a 53-41-H/01 Ošetřovatel/ka. 

Závěrečná zkouška všech oborů se konala podle jednotného zadání závěrečných zkoušek.  

Při skládání závěrečné zkoušky žáci prokázali odbornou způsobilost pro získání příslušné kvalifikace 

a vycházející z příslušných kvalifikačních standardů profesí. 

Jednotné zadání závěrečných zkoušek komplexně rozpracovává závěrečnou zkoušku a je podrobným 

metodickým vodítkem pro všechny zúčastněné. Umožňuje širší a komplexnější pojetí zkoušky, 

propojování teorie s praxí, dává prostor žákovi prokázat své dovednosti ve všech důležitých oblastech 

oboru včetně pracovněprávních a jazykových kompetencí 

Hodnocení výsledků vzdělávání u závěrečných zkoušek
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37 

 
 

 

 

 

Maturitní zkoušky v roce 2021/2022  

 

Maturitní zkoušky proběhly v oboru vzdělávání 53-41- M/03 Praktická sestra. 

V rámci společné části maturitní zkoušky se konaly ústní zkoušky v květnu a září 2022. 

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 zůstala rozdělena na dvě části – společnou 

a profilovou 

Zkoušky společné části se konaly pouze formou didaktických testů, které se hodnotily pouze 

slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy 

z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku. 

Profilová část se skládala  ze zkoušky z českého jazyka a literatury, ze zkoušky z tohoto cizího 

jazyka, a  z dalších 3 povinných profilových zkoušek. 

Společná část - zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konaly pouze 

formou didaktického testu. Zkoušku z cizího jazyka bylo možné konat z následující nabídky 

cizích jazyků: anglický jazyk  nebo německý jazyk. 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou 

písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Praktická zkouška se konala 9.  - 13. 5. 2022 a 7. 9. 2022 v Nemocnici Český Krumlov. Pro 

praktickou zkoušku bylo stanoveno 16 témat, z nichž si žák před konáním praktické zkoušky 

jedno vylosoval. Délka praktické zkoušky u oboru praktická sestra je 300 minut., Praktická 

zkouška byla zakončena obhajobou v délce 15 minut. 
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Předměty pro profilovou část 

Ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště v Českém 

Krumlově podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky takto 

Obor vzdělávání 53-41- M/01 Praktická sestra 

Povinné zkoušky 

• Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška 

• Anglický jazyk nebo německý jazyk, písemná práce a ústní zkouška 

• Ošetřovatelství a somatologie – ústní zkouška 

• Psychologie a komunikace – ústní zkouška 

• Ošetřování nemocných – praktická zkouška 

 

Nepovinné zkoušky 

Somatologie a klinická propedeutika – ústní zkouška 

 

Vyhodnocení maturitních zkoušek 

 

 
 

 

Závěrečná zpráva Koordinátora ekologické výchovy za školní rok 2021/2022 

Hlavním cílem Koordinátora ekologické výchovy bylo ve školním roce 2021/2022 ukázat 

žákům cestu vedoucí ke změně životního stylu.  

Zásady ekologického chování byly žákům předávány v jednotlivých učebních předmětech  

a na povinných školních praxích. Žáci se zabývají tříděním odpadu a tyto principy životního 

stylu dodržují i v soukromém životě. 
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Koncepce ekologické výchovy sleduje naplnění následujících vzdělávacích strategií: 

Healthy Food – Healthy Life – Healthy Planet  

Současná situace v SOSŽ a SOU:   

Horší orientace žáků a studentů v oblasti zdravé výživy, špatná orientace v problému, vliv 

sociálních sítí a neschopnost rozlišit „správný směr“.  Zjištěno během distančního vzdělávání 

díky projektu „Zdravá výživa“ v předmětu TV.   

Špatné stravovací návyky většiny žáků a studentů, málo kvalitních potravin, špatná úprava 

potravin, používání náhražek, zvýšená konzumace cukrů a tuků, nedostatečný pitný režim, 

obliba energetických a sladkých nápojů, časté návštěvy rychlého stravování, plýtvání 

potravinami, obecně stále platí, že „obal prodává“.   

Během praktické výuky kuchařů-číšníků se žáci téměř nesetkají s problematikou zdravé 

výživy, většina podniků, kde vykonávají praxi není zaměřena tímto směrem.   

Výuka zdravé výživy a potravin je zařazována omezeně do výuky TV, částečně se objevuje 

také v předmětu Výchova ke zdraví a minimálně ve výuce ekologie učňovských oborů, vždy 

pouze v 1.ročníku.   

Aktuálně: Mimořádná opatření během pandemie se promítla do životního stylu studentů, 

mnoho jich během pandemie Covid-19 přibralo výrazně na hmotnosti, omezilo či úplně 

ukončilo stálou pohybovou aktivitu. Naopak stále více mladistvých se potýká s hrozbou 

anorexie a bulimie.   

Strategie:   

Další vzdělávání vyučujících v oblastech udržitelnosti potravin a výživy, zlepšení kvality 

vzdělávání žáků a studentů v tématech zdraví, zdravého životního stylu.  

Motivace žáků ke zdravému životnímu stylu a aktivnímu využívání volného času, posílení 

odpovědnosti žáků za vlastní osobnostní rozvoj, předcházet rizikovému chování a vnímat 

zdraví jako významnou hodnotu života člověka.  

Zvyšování odpovědnosti ze své zdraví.  

Sebehodnocení, sebepoznání, posilování sebevědomí.  

Prevence anorexie, bulimie, poruch výživy.  

Získávání znalostí z oblasti zdravé výživy, udržitelnosti potravin a využití v následné praxi, 

neboť poptávka společnosti v těchto oblastech výrazně stoupá.  

Zařazení pravidelných přednášek, projektů, vaření, poznávání jiných kultur.  

Přednášky odborníka, konzultace – certifikovaného výživového poradce.  

Kurzy zdravého vaření.  

Bio potraviny a jejich pěstování – návštěvy a exkurze.  
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Orientace na potraviny vyrobené v souladu se zásadami trvalé udržitelnosti.   

Srovnání stravovacích návyků v různých zemích světa.  

Zjistit také, co nám jídlo říká o různých kulturách a vytvoření knihy receptů inspirované 

zdravou kuchyní jiných států.   

Pomáhat žákům a studentům získávat představu o tom, odkud potraviny pocházejí, jak se 

pěstují a vyrábějí.  

Umožnit porozumět vztahům mezi jídlem, které jedí a světem, ve kterém žijí.   

Cíle:   

Zdravé stravovací návyky ve 21.století.  

Poznat životní styl a stravovací návyky v jiných „zdravějších“ zemích světa.  

Znát zdravé potraviny.  

Pochopit princip ekologického zemědělství a výroby.  

Znalosti z oblasti: „Středomořská kuchyně“ jako nehmotné kulturní dědictví Unesco  

Znát trvale udržitelné zdroje potravin 

Návštěva ekofarmy, výroba produktů   

Používat superpotraviny jako jedinečné potraviny nebo potravinové doplňky, které obsahují 

velké množství živin, vitamínů, minerálů a dalších zdraví prospěšných látek.  

Ekologické expedice, výuka v přírodě  

Současná situace v SOŠZ a SOU:   

Chybí výjezdy, ekologické aktivity v přírodě, expedice (problematika financování)  

Nedostatečný pohyb jako prevence civilizačních onemocnění.  

Strategie:   

Přímý kontakt s přírodou pro fyzické zdraví a rozvoj pohybových dovedností, prospívá i 

zdraví psychickému, pomáhá překonávat stres a zahání chmurné myšlenky, podporuje 

sociálně zdravé chování. Čas trávený venku umožňuje žákům poznat se mezi sebou i jinak 

než ve třídě. Zeleň snižuje stres, a tak působí jako katalyzátor zdravého sociálního chování.   

Vytváří odpovědný postoj k životnímu prostředí.  

Vzájemné sdílení zážitků z přírody.   

Cíle:   

Cílem je získat a prohloubit ekologické povědomí žáků na škole. Prostředkem k vytýčenému 

cíli jsou exkurze, ekologické besedy, pobyt v terénním středisku ekologické výchovy, výjezdy 

do okolních i vzdálenějších států, poznávání specifik jiného prostředí (např. mořského 

prostředí a mořského života)  

Vychovávat žáky k udržitelnému rozvoji společnosti.  

https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0118697&type=printable
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 Badatelské a úklidové expedice.   

Expedice do světa produktů ekologického zemědělství.  

Ekologické expedice do jiných evropských i mimoevropských zemí.  

  

Inspiruj se! Jak může vypadat udržitelnost?   

Ekologické stavby, domy, soběstačný  

Současná situace SOŠZ a SOU:   

Zájem o rozšíření znalostí o nízkoenergetických stavbách vyučujících stavebních oborů i 

samotných žáků.  

Otázka udržitelnosti se řeší čím díl tím víc, ekologické a soběstačné domy jsou zajímavou 

inspirací, jak posunout bydlení na vyšší úroveň, jak se stát nezávislým na dodávkách tepelné 

energie, elektrické energie, vody, jak dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů, 

v neposlední řadě možnost tak ušetřit finanční prostředky za energie.  

Strategie:  

V jižních Čechách vyrostl „Český soběstačný dům“, který bude fungovat jako veřejně 

přístupná laboratoř současných technických možností pro inspiraci ostatním. Dům je 

dokončován nedaleko Českého Krumlova, žáci tak mají možnost tuto stavbu v rámci 

projektů navštívit. Nabízí se tak myšlenka srovnání s obdobnými stavbami v Evropě.  

Seznámit žáky s možnostmi využití přírodních materiálů při stavbách.   

Odborné exkurze vyučujících stavebních oborů a ekologie.  

 Cíl:   

Možnost ukázat žákům stavebních oborů, jak dosáhnout maximální energetické nezávislosti 

a zároveň jak se zapojit do stavby takového domu.   

Navštívit nízkoenergetické domy v jiných státech Evropy, ať už dokončené nebo ve 

výstavbě a přesvědčit se o jejich kvalitě, velikosti a dispozičním řešení.   

Seznámit žáky s možnostmi využití přírodních materiálů při stavbách.   
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost výchovného poradce 

 

 Žáci školy jsou informováni o možnosti konzultovat studijní a jiné problémy 

s výchovným poradcem. Studijní a výchovné problémy žáků řeší škola ve spolupráci s rodiči 

a poradenskými zařízeními. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště. 

Zvýšená pozornost je věnována žákům se speciálními poruchami učení a chování. 

Výchovný poradce informuje žáky koncových ročníků oborů vzdělávání o dalších 

možnostech studia nebo pracovního uplatnění. Poskytuje pomoc při vyplňování přihlášek na 

vyšší typy škol a  po kontrole správnosti údajů přihlášky potvrzuje. 

Pravidelně se zúčastňuje setkání výchovných poradců v PPP Český Krumlov a metodicky 

vede pedagogický sbor při sestavování individuálních vzdělávacích plánů. 

 

Aktivity školy v oblasti prevence 

Ve škole je zřízena funkce metodika prevence sociálně – patologických jevů. 

Pracovník, který zastává tuto funkci, absolvoval Studium k výkonu specializovaných činností. 

Minimální program prevence v oblasti ochrany žáků před sociálně patologickými jevy, 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí zahrnuje aktivity pro žáky, učitele a rodiče. 

Ochrana žáků před těmito jevy je zakotvena ve školním řádu, součástí kurikulárních 

dokumentů školy je výchova ke zdraví zaměřená na zdravý životní styl, péči o zdraví, poznání 

rizik ohrožujících zdraví a jejich prevenci. Minimální program prevence vychází z pozitivních 

zkušeností z předchozích let, obsahuje i relevantní témata vhodná k využití v jednotlivých 

vyučovacích předmětech.  

Tematické okruhy specifické prevence jsou v  Minimálním programu prevence 

konkretizovány pro jednotlivé vyučovací předměty, žákovské práce vytvořené při výtvarné 

výchově jsou prezentovány v prostorách školy. Pravidelně jsou pořádány besedy a přednášky 

pro žáky.  

Nejvíce aktivit primární prevence bylo realizováno ve spolupráci s občanským sdružením 

Spirála, ohlasy žáků i učitelů byly příznivé. Negativem je kolísavý zájem rodičů o preventivní 

aktivity. V rámci nespecifické prevence škola nabízí aktivity sportovního či kulturního 

zaměření, organizuje jednodenní akce orientované na ekologickou, ale i sociální 

problematiku. Výrazným přínosem jsou adaptační kurzy pro vybrané třídy za účasti třídních 

učitelů.  

V rámci protidrogového programu byly zajištěny besedy s pracovníky K centra. 
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 Velmi dobře funguje spolupráce s pomáhajícími organizacemi i úřady z regionu – středisko 

výchovné péče, pedagogicko-psychologická poradna, centrum pro pomoc dětem a mládeži, 

probační a mediační služba, orgán sociálně právní ochrany dětí a mládeže.   

  Úzce spolupracujeme a pracovníkem Městské policie, jehož náplní práce je prevence 

sociálně-patologických jevů u mládeže. Využíváme kontaktů s léčebnou Červený Dvůr, kde 

se léčí závislosti na návykových látkách. Pracovníci léčebny nám pomáhají uspořádat besedy 

pro žáky, předávají cenné informace pedagogickým pracovníkům. 

 

Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu za školní rok 

2021/2022 

Vypracovala školní metodička prevence: Mgr. Monika Hejnová 

 

Naše škola je relativně malá, umožňuje tedy osobní znalost žáků i tehdy, když je pedagog 

nevyučuje. Panuje zde obvykle přátelská atmosféra.  

Jedním z hlavních cílů v loňském školním roce bylo tuto atmosféru udržet a prohloubit. Tento 

cíl byl splněn, zvláště se zlepšila komunikace metodika prevence s třídními učiteli. Zavedením 

inkluzivního vzdělávaní, jehož cílem je podporovat rovné šance dětí právě na vzdělávání je 

spolupráce školního metodika prevence s třídními učiteli velmi důležitá.  

Pokračujeme v aktuálních projektech. Jedná se o systematickou dlouhodobou a navazující 

práci se třídami. Projekty se v minulosti ověřily, jsou smysluplné a zajišťují pozitivní klima 

ve třídách a potažmo v celé škole.  

 Pravidelnou činností metodika prevence je organizace adaptačních kurzů pro první ročníky. 

Ve školním roce 2021/2022 byl realizován adaptační kurz pro třídy SE1 a SČ1 Tento kurz se 

konal v rekreačním zařízení Střelské Hoštice a vedli ho pracovníci organizace Metha z.ú.   

Kurz splnil své poslání. Žáci se poznali se svým třídními učiteli a zároveň pracovali 

s odborníky v oblasti psychologie a práce s třídními kolektivy. Během celého školního roku 

se tato přátelská atmosféra projevovala při práci v této třídě. 

Ve školním roce 2021/2022 jsme v rámci dotačního programu Spolu po covidu realizovali 

dva pobytové cykly pro třídy učebních oborů – kuchař, číšník, prodavač, zedník, klempíř, 

truhlář. Program organizovalo velmi profesionálně CPDM Český Krumlov. Z velmi pozitivní 

považujeme i další spolupráci s CPDM s třídními kolektivy těchto tříd.  

Ve školním roce 2021/2022 se naše škola zapojila do programu DOfE. 

V rámci pedagogického sboru začaly pracovat jako vedoucí čtyři vyučující. Vyvrcholením 

roční práce byla ostrá expedice, kterou absolvovalo pět žákyň. Tři žákyně dosáhly již 
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bronzové úrovně. Tento program je žáky velmi vítaný a prací v jednotlivých aktivitách 

posilují svou osobnostní stránku. 

Jednou z možností prevence sociálně patologických jevů je i zajišťování besed s odborníkem 

na daná témata. Ve školním roce 2021/0222 pokračovala naše škola ve spolupráci s Obvodním 

oddělením Policie ČR v Českém Krumlově. Přednášky na téma – Právní povědomí jsou pro 

žáky velmi přínosné, jsou infprmováni,  jak v životě jednat, aby neporušovali právní řád České 

republiky. V letošním roce byly zahájeny přednášky na téma finanční gramotnosti, Ve 

spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou se studenti účastnili mnoha workschopů i 

soutěžních klání. Velmi kladně hodnotím přístup vyučujících, kteří jsou při všech těchto 

akcích přítomni a informace z těchto setkání využívají i ve svých vyučovacích hodinách. 

Propojení základních informací s využitím v praxi je tímto znásobeno. 

 Spolupráce s Policií ČR v oblasti testování žáků na přítomnost návykové látky v těle bude 

pokračovat i v dalších školních letech, kdy se programů zúčastní vždy všechny první ročníky. 

Ve školním roce 2021/2022 pokračovala realizace přednášek v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu, kterou pro každý druhý ročník studijních i učebních oborů provádí lektor 

z Autoškoly BENASI pan F. Švamberk.  

 

   
Zhodnocení školního roku v oblasti výchovného poradenství 2021/22 
Zpracovala Eva Matoušová, výchovná poradkyně 

 

Výchovná poradkyně je školním garantem projektu Podpora společného vzdělávání v 

pedagogické praxi 

Doba realizace projektu ukončena v červnu 2022. Výchovná poradkyně vypracovala 

koordinátorce Mgr. M. Holečkové závěrečnou hodnotící zprávu, zkontrolovala portfolia 

účastnic projektu a vyplnila závěrečný dotazník.  

Ve školním roce 2021/22 bylo na škole 19 žáků s Doporučením PPP nebo SPC.  

V rámci výchovných pohovorů poskytování odborných informací zákonným zástupcům. 

V případě potřeby poskytnutí kontaktů na školská odborná pracoviště. 

Telefonické upozorňujeme zákonné zástupce žáků, kterým končí platnost Doporučení 

(zapsáno Bakaláři/karta žáka) 

Ve spolupráci s třídními učiteli výchovná poradkyně vypracovává zprávy pro Policii ČR/ 

školská poradenská zařízení, OSPOD. 
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Výchovná poradkyně vyhodnocuje IVP, kázeňské a studijní problémy ve spolupráci s třídními 

učiteli a jednotlivými vyučujícími  

 

Účast  pedagogů na webinářích: 

Leden 2022 – Emoční sebeobrana (10. a 17. 1.) 

Únor 2022 – Emoční sebeobrana (18. 2. a 25. 2.) 

Březen 2022 – Žáci s poruchou PAS (7. 3.) 

Duben 2022 – Žáci s poruchou PAS (11. 4.) 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Byl sestaven dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

DVPP je organizováno na základě zásad rovných příležitostí pro všechny členy pedagogického 

sboru s přihlédnutím na potřeby školy a možnosti rozpočtu školy. Potřebou školy bylo 

dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP u pracovních pozic, učitel všeobecně 

vzdělávacích předmětů, učitel odborných předmětů a učitel praktického vyučování. Škola 

preferuje systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogického sboru přímo na pracovišti 

s docházkou lektorů na školu.  

V období září 2018 – srpen 2019 absolvoval každý z pedagogických pracovníků školy 12 dní 

dalšího vzdělávání v rámci samostudia (studium literatury, návštěvy odborných akcí, 

dojednané konzultace apod.). Toto samostudium probíhalo plně v souladu s § 24 zákona 

č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a je samostatně. 

Pedagogové se zúčastňují školení v projektu CISKOM, pedagogové byli vyškoleni do funkcí 

zadavatelů, hodnotitelů a školních maturitních komisařů. 

Bylo realizováno DVPP hrazené z projektu Šablony I a DVPP v rámci projektu Podpora 

společného vzdělávání v pedagogické praxi.  Oba projekty byly zaměřené na  zajištění podpory 

implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV) ve škole.  

Další školení bylo zaměřeno na využívání odborných programů ve výuce, odborné semináře 

zaměřené na využívání nových materiálů ve stavebnictví, školení sboru a nepedagogických 

pracovníků v oblasti BOZ a PO, školení sboru a nepedagogických pracovníků v oblasti 

v oblasti poskytování 1. pomoci. 

 

Finanční prostředky na další vzdělávání  

 

Finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců ve školním roce 2021/2022 byla 

vynaložená částka ve výši 80.662,- Kč. Tato částka byla použita na úhradu účastnických 

poplatků za semináře, kurzy a školení 

Výdaje na knihy do učitelské knihovny dosáhly v roce 2021/2022 hodnoty 16 394,85 Kč.   

Na odborné publikace podporující další rozvoj pedagogických i nepedagogických  

zaměstnanců vynaložila škola v uvedeném období částku 5.384,- Kč.  

 

Další vzdělání pedagogických pracovníků vychází z analýzy vzdělávacích potřeb 

pedagogických pracovníků i školy a vyhodnocení plánu DVPP z předchozího školního roku. 
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Škola zajišťuje samostudium, institucionální vzdělávání a další druhy vzdělávání (mimo 

pracoviště, na pracovišti, v rámci projektů a grantů, apod.).  

K samostudiu náleží pedagogickým pracovníkům 12 pracovních dnů ve školním roce, pokud 

tomu nebrání vážné provozní důvody, dobu čerpání určuje ředitel školy.  

Trvá-li pracovní jen část roku, přísluší za každý měsíc 1 den volna k samostudiu.  

K samostudiu lze využít: 

- odborné časopisy  

- publikace ve školní knihovně 

- sdílené materiály na disku GOOGLE 

- internetové materiály a e-learningové kurzy 

- ostatní odborné materiály 

- návštěvy institucí  

 

Institucionální vzdělávání zahrnuje: Studium ke splnění kvalifikace podle zákona 563/2004 

Sb. a Studium k prohlubování odborné kvalifikace a zaměřuje se na: 

- školní vzdělávací program 

- jazykové vzdělávání 

- práci třídního učitele 

- práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- vzdělávání vedoucích pracovníků 

 

Vzdělávání na pracovišti se uskutečňuje jako 

- vzdělávání v rámci týmů 

- výměna zkušeností z výuky a vzdělávacích akcí 

- práce s ICT technikou 

- sdílení materiálů (GOOGLE) 

- vzdělávání realizované vedením školy 

- zpětná vazba z hospitací i další kontrolní činnosti 

- informace ze vzdělávacích akcí 

- účast vedení školy na poradách vzdělávacích týmů (diskuze) 

-  školení celé sborovny na základě identifikované poptávky 

- vzdělávání v rámci projektů a grantů 

- vzdělávání v rámci projektu Šablony do škol 

Organizační zajištění dalšího vzdělávání: 
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- Nabídky na další vzdělávání přeposílá vedení školy e-mailem  

- Účast na dalším vzdělávání konzultují pedagogové s ředitelem školy, který přihlíží k:    

- potřebám školy i pedagogů,  

- počtu akcí, kterých se pedagogové již účastnili 

- časové náročnosti akce 

- finanční náročnosti akce 

O průběhu akce informují pedagogové ředitelku školy, která rozhodne o případném 

informování dalších pracovníků, event. využití získaných materiálů. 

Vyhodnocení dalšího vzdělávání provádí ředitelka školy na konci každého školního roku a 

je součástí vlastního hodnocení školy a výroční zprávy. 
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9.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Prezentace školy na veřejnosti 

Pro prezentaci školy organizujeme Dny otevřených dveří, zástupci školy navštěvují 

žáky ZŠ a jejich rodiče v rámci rodičovských schůzek. V rámci náborových akcí se 

v prostorách dílen Střediska praktického vyučování konal Den řemesel pro žáky základních 

škol.   

Prezentace Střediska praktického vyučování byla spojena s ukázkami řemeslné práce 

našich žáků  a  s dovednostními soutěžemi pro žáky základních škol. 

Škola se dlouhodobě prezentuje kvalitně odvedenou řemeslnou prací v regionu, účastí žáků na 

gastronomických, sportovních a kulturních akcích. 

Škola realizuje projektové dny pro žáky základních škol, projektové dny pro aktivizaci 

seniorů v pobytových zařízeních a dále charitativní akce ve městě, jejichž účelem bylo získat 

příspěvky pro neziskové organizace.  

Škola se aktivně zapojuje do projektových činností, zejména projektů města Český 

Krumlov, do projektů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů a enviromentální 

výchovy. 

Škola se v regionu prezentuje na výstavě Vzdělání a řemeslo a na burzách škol 

v regionu.  

Byl vytvořen reklamní panel, který dává přehled o sociálních partnerech  školy a zaměření 

spolupráce.      

 

Dotační program Jihočeského kraje - Podpora technického vzdělávání 

V rámci podpory technického vzdělávání organizovala SOŠZ a SOU Český Krumlov pro žáky 

stavebních oborů speciální školení s cílem zkvalitnit výuku, zvýšit odbornost žáků a získat 

nové informace o technologiích a pracovních postupech v souladu s požadavky budoucích 

zaměstnavatelů 

Výuka OV byla realizována pod vedením UOV ve školních dílnách (truhláři 1. až 3. ročník), 

ve školních dílnách a na stavbě pod vedením UOV (klempíř 1 a 2. ročník), na stavbě pod 

vedením UOV (zedník 1. ročník), ve firmách pod vedením instruktorů (zedník 3. ročník a 

tesař 2. ročník). 

Výsledky vzdělávání OV byly pravidelně vyhodnocovány formou měsíčního hodnocení, byla 

evidována docházka pro vyhodnocení stipendijních podmínek pro vybrané obory. 

V první polovině školního roku bylo využito doučování praktických činností (šablony III). 
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Stipendium Jihočeského kraje bylo vypláceno 22 žákům (k 30. 6. 2022) z dotačního 

programu Jihočeského kraje na Podporu technického vzdělávání.    

Aktivizace potenciálu školy OP VVV – Šablony pro SŠ a VOŠ II a III 

SOŠZ a SOU Český Krumlov realizuje  projekt Aktivizace potenciálu školy z OP VVV – 

Šablony pro SŠ a VOŠ II a III. Cílem projektu je rozvoj školy v oblastech, které si škola určila 

jako prioritní pro svůj rozvoj. Projekt zahrnuje personální podporu učitelů, osobnostně 

profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit. 

Projekt Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů -Impuls pro kariéru 

Škola je zapojena do projektu Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů Impuls pro 

kariéru.  Žáci a vyučující odborných předmětů se zúčastnili interaktivních workshopů pro 

žáky středních škol a jejich učitele. Učitelé se účastní na odborných platformách a 

konferencích, velká pozornost je ve škole věnována kariérovému poradenství.Škola byla 

aktivně zapojena do projektu Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů Impuls pro 

kariéru pořádáním workshopů pro rodič s dětmi s názvem Buď Mistr (viz tisková zpráva) 

Možnost vyzkoušet si práci truhláře či obkladače ocenili účastníci workshopů Buď 

Mistr 

To, že se v poslední době zvyšuje zájem o řemesla, potvrzují nejen statistiky přihlášek na 

střední školy, ale také vysoká účast a zájem rodičů a dětí o řemeslné workshopy Buď mistr, 

které Jihočeská hospodářská komora připravila ve spolupráci se středními odbornými učilišti 

z Českého Krumlova a Písku. Zde si účastníci mohli vyzkoušet práci truhláře, klempíře či 

obkladače a odnést si domů praktické výrobky. Podobné akce navíc pomáhají zvýšit 

povědomí o řemeslných studijních oborech, po jejichž absolventech je stále sháňka. 

Přeshraniční projekt Buď mistr nabídne v tomto pololetí mimo zážitkových workshopů pro 

rodiče s dětmi také představení řemesel mezi žáky základních škol z Třeboně, Českého 

Krumlova a dolnobavorského Freyungu a Hauzenbergu. Na výměnném pobytu žákům 

řemesla včetně jazykové výuky přiblíží mistři z tamějších škol. Workshopy se uskutečnily 

díky projektu Buď mistr realizovaného z Dispozičního fondu v rámci Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Pestrý program 

včetně prostor a materiálu zajistila Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek a 

Střední odborná škola zdravotnická a Stření odborné učiliště Český Krumlov. 



51 

Program Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi jihočeské hospodářské komory 

Projekt Soutěž & podnikej 

Program byl využit k přípravě balíčku služeb pro pedagogy na podporu podnikání a rozvoj 

podnikavých dovedností žáků středních škol. K tématu podnikavosti také Jihočeská 

hospodářská komora uspořádala na konci června pracovní setkání, kterého se účastnila i řada 

zástupců jihočeských středních škol. Právě vzdělávací balíček sloužil na rozvoj dovedností 

pedagogů  a žáků ze středních škol v Jihočeském kraji. Prvky podnikavosti a kreativity byly 

implementovány do výuky se zkušeným mentorem z praxe. Žáci školy si v rámci projektových 

dní mohli   vyzkoušet, jak připravit projekt nanečisto, naučit se jej prezentovat a nejlepší 

nápady byly přihlášeny do soutěže podnikavosti. 

 

Projekt 2021-1-CZ01-KA122-VET-000017312  "Multikulturní péče očima rovných 

příležitostí".  

 Cíle projektu v období 1. 10. 2021 až 31. 3. 2023 jsou: 

• Rozvoj osobnosti v souvislosti s poznáním multikulturních rozdílností 

• Využití zkušenosti s ošetřovatelskou činností v mezinárodním prostředí 

• Profesní rozvoj pedagogů a zlepšování spolupráce 

• Prohloubení ICT schopností a dovedností žáků i pedagogů 

• Zlepšení jazykových kompetencí 

• Projekt je financován ze zdrojů EU.  

Mobility v rámci projektu:  Mobilita žáků- pracovní stáž 

                                             Mobilita pracovníků – stínování 

                                             Mobilita pracovníků- jazykový kurz 

V  školním roce 2022/2023 jsme vyslali do španělské Córdoby 12 žákyň a žáků na pracovní 

stáže. Dívky studující obor Praktická sestra třetího a druhého ročníku docházely do denního 

centra a lůžkového oddělení společnosti FEPAMIC, která se stará o lidi se zdravotním 

postižením. Další stážisté, kteří studují Sociální činnost, pracovali pro FEPAMIC v oddělení 

integrace lidí se zdravotním postižením do běžného života a další pro španělskou pobočku 
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Červeného kříže. Všichni účastníci se shodli na tom, že kromě pracovních zkušeností získali 

mnoho skvělých zážitků a zvýšili si sebedůvěru v komunikaci v cizím jazyce.  

 

 

 

Ještě ke konci tohoto kalendářního roku odjede dalších deset budoucích sester a studentů 

oboru sociální činnost, aby také nabyli podobné pracovní zkušenosti. Po ukončení stáží 

proběhne prezentace hodnocení praktického přínosu účastníků dalším žákům a žákyním 

školy, abychom docílili šíření důležitých a zajímavých informací i mezi ostatní ročníky.  
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Na začátku druhého pololetí odjede na pracovní stáž dalších 15 účastníků. Stáže na vlastní 

kůži zažijí nejen vybraní žáci a žákyně zdravotnických oborů, ale i dalších oborů nabízených 

na naší škole, jako jsou stavební a gastro obory, prodavači a ošetřovatelé.   

¨  

 

Projekt 2021-1-CZ01-KA120-VET-000046165  

Akreditace Erasmus+ v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Akreditace je udělena na 

období 1. 2. 2022 až 31. 12. 2027. 

V rámci akreditace je možné podávat zjednodušené žádosti o grant, ze kterého je možné 

financovat mobility pracovníků a žáků všech oborů naší školy.  

Mobility žáků a zaměstnanců je možné absolvovat díky financování Evropské unie, která 

programem Erasmus+ podporuje odborné vzdělávání a získávání zahraničních zkušeností. 

Naší škole se povedlo získat akreditaci do roku 2027 a na základě toho bude v následujících 

pěti letech pravidelně vysílat vybrané žáky a žákyně do různých států Evropy a světa, aby 

nabyli nové zkušenosti, neopakovatelné zážitky, zlepšili si komunikační dovednosti a získali 

lepší pozici na trhu práce po dokončení studia. 

Kromě žáků a žákyň školy využijí možnost vycestovat a rozšiřovat si obzory i pracovníci 

školy. Zaměřujeme se na další sebevzdělání a rozvoj vyučujících odborných předmětů. Ti 
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jsou dále připraveni přenést své zkušenosti do výuky a tím ji udržovat aktuální vzhledem 

k současným trendům a požadavkům trhu.    

Cíle projektu:  

• Vybudovat systém rozvoje měkkých dovedností žáků 

• Vytvořit zázemí pro podporu zdravého životního stylu 

• Posílit environmentální přístupy napříč vyučovanými předměty ve všech oborech a 

ročnících 

• Zmodernizovat výukové techniky a aktualizovat výukové plány dle potřeb trhu a 

jejich srovnání se zahraničím 

• Navýšit počet pracovníků školy, kteří jsou schopni plynně komunikovat alespoň v 

jednom cizím jazyce, a to alespoň o 50 % 

• Zvýšit konkurenceschopnost žáků na trhu práce zlepšením jazykových dovedností 

• Podpořit další vzdělávání a rozvoj pedagogických i nepedagogických pracovníků 

školy 

 

Nechci být boubelka ani modelka 

Projekt finančně podpořilo město Český Krumlov 

 

Projekt "Nechci být boubelka ani modelka" již podruhé ve školním roce 2021/22 úspěšně 

proběhl.  Ve čtvrtek 12. 5. 2022 se projektu účastnili žáci a žákyně maturitního oboru Sociální 

činnost.  Celodenní akce proběhla formou přednášky a konzultací certifikované výživové 

poradkyně, žáci se účastnili cvičení pro zdraví a zvýšení fyzické kondice pod vedením 

zkušené lektorky.  

V rámci projektu se seznámili se zdravými potravinami a jejich zpracováním, naučili se 

sestavit správný vyvážený jídelníček sobě na míru, získali informace o stavbě svého těla 

pomocí měření na profesionální váze In Body 230 a jak se získanými informacemi naložit.  
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Každý zájemce mohl využít individuální základní poradenství v oblasti výživy.  Cílem 

projektu bylo získání zdravých stravovacích návyků a životního stylu, zvyšování 

odpovědnosti za vlastní zdraví, sebehodnocení, sebepoznání, posilování sebevědomí, vnímání 

zdravého životního stylu jako prevence civilizačních onemocnění, prevence anorexie, bulimie 

a ostatních poruch výživy. Žáci hodnotili projekt velmi kladně, spolupracovali, zajímali se, 

uvedli, že získali mnoho nových znalostí, které vyvrátili mýty získané prostřednictvím 

sociálních sítí.   

 
 

Program Doučování žáků škol 

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na 

nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 
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                 Spolu po Covidu – spolu s respektem

 
" MŠMT v letošním roce vypsalo zvláštní program Spolu po Covidu, aby podpořilo zejména 

učňovskou mládež v adaptaci na nové školní prostředí a kolektiv. Letošní prváci totiž zažili 

něco pro jiné nepředstavitelného – poslední dva roky 

základní školy pro ně v klasické formě prakticky neexistovaly. První setkání proběhlo ve 

dnech 11. a 12. října pro obory kuchař-číšník a prodavač, následované setkáním druhým v 

termínu 20. a 21. října pro obory truhlář, zedník a klempíř. Škola čerpala finanční prostředky 

na třídenní pobyt žáků 1. ročníků učeních oborů, kteří měli možnost trávit společně čas v 

krásném prostředí ubytovacího zařízení ve Střelských Hošticích. Pobyt byl pro žáky díky 

projektu zcela zdrama. Odborný program zajistili lektoři z krumlovského CPDM. 

Projekt byl určen pro nově vzniklé třídní kolektivy. Aktivity projektu byly zaměřeny na 

primární prevenci, duševní zdraví žáků a hlavně na podporu navázání sociálních vztahů. 

Aktivity projektu byly realizovány v kolektivech učňovských tříd, protože žáci těchto tříd 

hůře navazují sociální kontakty.    V těchto třídách se objevují i žáci ze sociálně 

nemotivovaných rodin, a tak projekt Spolu s respektem byl pro mnohé velkou příležitostí 

seznámit se a stát se součástí bezpečného třídního kolektivu.  
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Stipendijní příspěvek pro vybrané učební obory

 
Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace poskytnutého z Dotačního programu Podpora žáků a 

studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2021/2022, reg. číslo 417-01-11/21 

 

1. Název projektu: Podpora žáků učebních oborů „Zedník, Klempíř a Tesař“ 

 

2. Příjemce dotace: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, 

Český Krumlov, Tavírna 342 

 

3. Naplnění cílů dotace: 

 

Cílem projektu je zvýšení motivace uchazečů o vzdělání k volbě učebního oboru 

„Zedník, Klempíř a Tesař“. U stávajících žáků posílit motivaci k plnění školních úkolů, 

k plnění školní docházky a plnění úkolů v rámci výuky.  

 

4. Předpokládané a skutečné výsledky: 

 

Název ukazatele (indikátoru) Jednotka Očekávaný 

výsledek 

Skutečný 

výsledek 

Počet podpořených žáků září 2021 osoba 24 22 

Počet podpořených žáků říjen 2021 osoba 24 21 

Počet podpořených žáků listopad 2021 osoba 24 22 

Počet podpořených žáků prosinec 2021 osoba 24 21 

Počet podpořených žáků leden 2022 osoba 24 20 

Počet podpořených žáků únor 2022 osoba 24 13 

Počet podpořených žáků březen 2022 osoba 24 16 

Počet podpořených žáků duben 2022 osoba 24 16 

Počet podpořených žáků květen 2022 osoba 24 17 

Počet podpořených žáků červen 2022 osoba 24 16 

Komentář: 

Počet stipendijních příspěvků za vyznamenání při závěrečné zkoušce – 2 žáci 

Počet stipendijních příspěvků za ročníkové vyznamenání – 3 žáci 
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5. Rozpočet předpokládaný a skutečný 

 

AKTIVITA PROJEKTU 

nákladová položka uvedena 

v podrobném rozpočtu, který byl 

součástí žádosti nebo upraven 

 

Částka uvedená 

v žádosti (v Kč) 

(nebo dle upraveného 

podrobného rozpočtu) 

 

Skutečná výše (Kč) 

 

Zedník I. ročník 47 000  33 000  

Klempíř I. ročník 16 000 12 500  

Klempíř II. ročník 25 500  17 400  

Tesař II. ročník 34 500  27 300  

Zedník III. Ročník 29 500 27 400 

Celkem 152 500 117 600 

 

Komentář: 

 

Příjemce dotace (škola) obdržel zálohu na dotaci ve výši 70% částky uvedené v žádosti,  

tj. 106 750 Kč. Celkem bylo žákům vyplaceno 117 600 Kč. 

 

 

 

6. Soupis předložených dokladů 

 

  
POKLADNÍ DOKLAD PŘEDMĚT PLNĚNÍ ČÁSTKA 

1. VPD 35004/01.22 Stipendium 09/21 12 600,00 

2. VPD 35005/01.22 Stipendium 10/21 12 000,00 

3. VPD 35006/01.22 Stipendium 11/21 12 500,00 

4. VPD 35021/02.22 Stipendium 12/21 12 000,00 

5. VPD 35022/02.22 Stipendium 01/22 11 300,00 

6. VPD 35033/03, 35047/04.22 Stipendium 02/22 7 600,00 

7. VPD 35048/04.22 Stipendium 03/22 9 300,00 

8. VPD 35063/05.22 Stipendium 04/22 9 200,00 

9. VPD 35085/06.22 Stipendium 05/22 10 100,00 

10. VPD 35100/07.22 Stipendium 06/22 8 700,00 

11. VPD 35101/07.22 Odměna za ZZ+ročníková  6 000,00 

12. Výpis ČSOB č. 156/2022 Odměna ZZ Rouha roč.+ZZ 6 300,00 

        

  CELKEM   117 600,00 
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Za poznáním do Londýna (příspěvek žáků) 

Londýn je jedním z nejmultikulturnějších měst na světě. Obyvatel má stejný počet, jako celá 

naše Česká republika, mísí se tu kultury z nejrůznějších koutů světa, takže jsme zažili 

fascinující mix kultur a pulzující metropoli. 

Protože se za poznáním vypravila velká skupina žáků, využili jsme ekologičtější dopravu 

dálkovým autobusem.  Autobus jsme v dalších dnech využívali k cestě přímo do centra, 

k dopravě na ubytování a také k výletu na hrad Windsor, který byl založen již v 11. století a 

patří k největším obývaným hradům světa. 

Fascinující bylo, jak se v Londýně snoubí historie s moderní architekturou. Spousta krásných 

a jedinečných památek jako Budova parlamentu s Big Benem, Westminsterské opatství, 

Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, London Bridge. Rostoucí moderní 

mrakodrapy vedle těchto památek  nejrůznějších tvarů vedle těchto památek  dotvářejí 

unikátní panorama Londýna. 

Pevnost Tower, která se nachází v blízkosti známého mostu Tower Bridge, nás lákala svojí 

minulostí. Tato pevnost se zapsala do historie hlavně jako vězení a místo poprav. Dnes už 

pevnost slouží k uchování korunovačních klenotů a byla zařazena do fondu světového dědictví 

UNESCO. 

A protože jsme byli celé dny v pohybu, bylo třeba si večer pěkně odpočinout. 

Využili jsme krásný park ve čtvrti Greenwich. Právě tady totiž je místo, kterým prochází 

Prime Meridian (nultý poledník), podle kterého se nastavují hodiny po celém světě. Jen si 

představte, že můžete stát  jednou nohou na západní a druhou na východní polokouli, tedy 

obkročmo přes nultý poledník.  

Odpočinek nám zajistila také nejznámější zážitková atrakce obří kolo, tzv. London Eye, které 

se nachází u řeky Temže. Londýnské oko nabízí nepřekonatelný výhled na panoramata 

hlavního města Anglie. Na magicky podmanivý zážitek jen tak nezapomeneme. Při jízdě 

Londýnským okem jsme nemuseli sedět na jednom místě, ale v klimatizované gondole bylo 

možné chodit kolem dokola a dívat se všemi směry, jako bychom právě byli na vyhlídkové 

plošině.  

Na závěr pobytu jsme se pokochali dokonalými díly impozantních rozměrů z  pestrobarevných 

kostiček Lego. Stavebnice, které ohromily svět, se staly milým dárkem pro naše rodiny. 

Poslední den jsme prožili v parku postaveném převážně z kostiček Lega, obdivovali stavby, 

zvířata či pohádkové bytosti a užívali si zábavu na kolotočích a horských dráhách.  
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Velkým zážitkem bylo také ubytování v hostitelských rodinách. Ochutnali jsme typickou 

anglickou stravu, seznámili se se členy rodiny a vyzkoušeli komunikaci v angličtině. 

Získali jsme více sebevědomí, odvahu komunikovat a vyjadřovat emoce. Můžeme na sebe 

být pyšní! 

 

THE DUKE OF EDINBURGHS INTERNATIONAL AWARD (DofE) 

Ve školním roce 2021/2022 přihlášeno do Dofe 15 žáků. Z toho 5 žákyň splnilo bronzovou 

úroveň včetně expedice a čekají na ceremonii. Bronzové ceremonie se budou s největší 

pravděpodobností, dle slov krajského koordinátora, konat v krajském městě na jaře.  

V programu na září 2022 je plánovaná další bronzová expedice.  

Datum a místo cvičné a ostré expedice je teprve v jednání. 

Podpora z programu Dofe: Celkem byly podány 2 žádosti na podporu sociálně 

znevýhodněných žákyň. Na září 2022 je plánován nábor dalších žáků do programu Dofe.  

V oblasti programu se vzdělávaly také vyučující, které se zúčastnily prezenčního základního 

a expedičního školení, e-learningového školení. 

Expediční školení proběhlo interaktivní formou s lektorem Karlem Šteflem, který pedagogy 

informoval o typech expedice, expedičním výcviku – cvičné expedici, základních principech 

expedice, o přípravě a plánování ostré expedice, o možných rizicích a jejich řešení, včetně 

před-expediční kontrole školitele a hodnotitele a jejich rolích. Dále jsme byly seznámeny 

s cíli expedice, jednání v krizových situacích, týmové spolupráci a dovednostech, způsobech 

pozorování a zaznamenávání průběhu expedice. Pozornost byla také věnována chování žáků 

k přírodě, k druhým lidem a okolí, dále stravování a pitný režim, vybavení, možnosti 

táboření.  

 

Příběhy našich sousedů – vzdělávací projekt společnosti Post Bellum 

Žáci naší školy se zapojili do projektu mezinárodní sbírky vzpomínek 20. století Paměť 

národa. Sbírku spravuje nezisková organizace Post Bellum. Projekt nabízí studentům a 

pedagogům setkání s pamětníkem důležité historické události 20. století, žijícím v blízkosti 

školy. V roce 2021 se do projektu Příběhy našich sousedů po celé ČR zapojilo 537 českých 

http://www.pribehynasichsousedu.cz/
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škol s více jak 3000 žáky a studenty, kteří pod vedením 604 učitelů zdokumentovali v 737 

žákovských dokumentaristických týmech téměř 750 pamětnických příběhů.  

Žáci prvního ročníku oboru Praktická sestra oslovili „svého“ pamětníka, který jim vyprávěl 

příběhy skautů, které za ně psalo 20. století. Pamětník František Šmajcl je aktivním členem 

skautů od útlého věku a žákům, kteří sami jsou členy skautských oddílů předal zajímavé 

informace z historie a života této organizace ve 20. století. 

Naši žáci si z nabízených možností zpracování informací od pamětníka vybrali animaci. 

Samostatně celý příběh zanimovali a během slavnostního večera ho před zraky všech 

přítomných v Městském divadle Českém Krumlově prostřednictvím zveršovaného textu 

prezentovali. Příběhy našich sousedů jsou ve vzpomínkách pamětníků dětmi zaznamenávané 

události, které v učebnicích nenajdeme.  

Krajskou koordinátorkou projektu byla Ing. Kateřina Bartošová 
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https://www.zdravkack.cz/data/soubory/854_sablony_ii-plakatek.pdf
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Sociální partnerství školy 

Naše škola spolupracuje s řadou firem a organizací v regionu Český Krumlov.  

Hlavní partneři v oblasti vzdělávání a vzájemné spolupráce: 

 

 
www.nemck.cz 

Spolupráce s Nemocnicí Český Krumlov trvá od založení 
naší školy. Žáci a žákyně studijního oboru Zdravotnický 
asistent zde absolvují praktické vyučování pod vedením 
odborných učitelek. Zaměstnanci jednotlivých oddělení 
jsou k našim žákům vždy vstřícní a ochotni kdykoli 
pomoci. Kromě praktického výcviku do nemocnice 
docházíme i na odborné exkurze, které mají zaměstnanci 
nemocnice vždy perfektně připravené. Spolupráce s 
nemocnicí se netýká pouze odborného výcviku. Vstřícný 
přístup naši žáci vrací nemocnici tím, že pro pacienty 
každoročně připravují mikulášskou nadílku, vánoční 
zpívání koled a účastní se i odborných seminářů pro 
zaměstnance jako figuranti. 

 
www.kaufland.cz 

Spolupráce se společností  Kaufland Český Krumlov byla 
stvrzena odhalením desky v budově školy dne 2. října 
2013 za účasti starosty města Český Krumlov a zástupců 
společnosti Kaufland. Řada žáků oboru Prodavač 
absolvuje odborný výcvik právě v provozovně 
společnosti.  Pro žáky připravují exkurze do provozovny, 
žáci vidí zázemí skladů, jsou obeznámeni s logistikou, 
strukturou firmy apod. Žáci uplatní  získané poznatky 
nejen v ekonomice, či jiných odborných předmětech, ale 
hlavně nahlédnou do zákulisí velkých obchodních 
řetězců. KAUFLAND se školou spolupracuje na akcích a 
projektech školy, vybrané akce podporuje sponzorským 
příspěvkem. 
  

 
www.npu-cb.cz 

Správa Státního  hradu a zámku a Klášter Zlatá 
Koruna naši školu řadu let oslovuje a nabízí 
zajímavémožnosti realizace odborného výcviku žáků 
stavebních oborů, které se realizují na památkově 
chráněných objektech. 
Mezi zajímavé akce z posledního období je možno 
zařadit: výroba zastřešení prvků čerpadlového systému 
fontány a renovace podzemních chodeb, montáž a 
demontáž ochrany sochařské výzdoby zámecké 
zahrady,  výroba a ochrana kovových částí popelníků a 
odpadkových košů, výroba a oprava klempířských prvků 
včetně ozdobných historických kotlíků.   
Žáci se tak často dostávají do různých zajímavých prostor 
Státního hradu a zámku, které jsou pro veřejnost jinak 



64 

nepřístupné. To svědčí i o velké důvěře ze strany vedení 
správy Státního hradu a zámku vůči naší škole a našim 
žákům. 
Správa státního zámku pronajímá naší škole za 
výhodných podmínek  sociální zámezí přímo v areálu 
Státního hradu a zámku (denní místnost pro žáky, 
sociální zařízení). 

 

Spolupráce s Úřadem práce trvá již řadu let a je 
zaměřena na výměnu informací o studijních a učebních 
oborech na středních školách v regionu a v kraji, na 
problematiku přijímacího řízení, výběru budoucího 
povolání na základních školách. Škola též oslovuje Úřad 
práce s nabídkou studia pro mladé nezaměstnané 
absolventy jiných škol, což může výrazně pomoci 
v širším uplatnění na trhu práce. Úřad práce v Českém 
Krumlově také spolupracuje se školou při organizování 
setkání se zástupci trhu práce a  našimi žáky závěrečných 
ročníků a pořádáním besed na různá aktuální témata z 
oblasti zaměstnání po ukončení školy. 

 
www.jhk.cz 

Hlavním posláním Jihočeské hospodářské komory je 
podpora rozvoje podnikatelského prostředí a 
prosazování zájmů podnikatelů. Má své nezastupitelné 
místo v oblasti shromažďování a poskytování informací 
pro podnikatele a v oblasti vytváření neformálních 
obchodních kontaktů.  
S Jihočeskou hospodářskou komorou  nás  spojuje celá 
řada společných aktivit. Úzce spolupracujeme na 
zajištění Burzy škol, Veletrhů práce, workshopů, při 
organizování seminářů, Dnů otevřených dveří a Dnů 
řemesel apod. JHK podporuje perspektivní a společensky 
žádoucí technické obory.  Škola je členem JHK a 
zúčastňuje se akcí JHK. 

 

Jedinečný hotel Růže situovaný do prostor bývalé 
Jezuitské koleje se nachází v samotném srdci Českého 
Krumlova. Města zapsaném na seznamu UNESCO. 
Součástí výjimečného hotelu je i restaurace, která spolu 
s letní terasou nabízí rozmanitý výběr excelentních jídel 
české i světové kuchyně i výběr skvělých vín. 
Luxusní pětihvězdičkový hotel Růže nabízí našim 
studentům možnost pracovat v 
ojedinělém profesionálním prostředí. Zde mohou získat 
potřebné zkušenosti žáci oboru kuchař - číšník a 
pracovat po boku vyhlášených odborníků. 
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Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici je významnou 
firmou působící v oblasti maloobchodu v okrese Český 
Krumlov. Je českým spotřebním družstvem s tradicí od 
roku 1919. Předmětem jejich činnosti je maloobchod a 
velkoobchod potravinářským zbožím a zbožím denní 
potřeby. 
Provozují 33 prodejen potravin, 1 bistro, 1 stavebniny, 3 
velkoobchodní sklady a 2 potravinářské výroby. Naši žáci 
oboru Prodavač na řadě z těchto provozoven absolvují 
odborný výcvik pod vedením instruktorů. 

 

 

 

Partneři v oblasti stavebnictví: 

Firmy, které  zajišťují odborná školení žáků v rámci podpory technického vzdělávání, nebo 

nám významně materiálově pomáhají 

Firma VELUX Praha -  montáž střešních oken. 

Firma MILESI Praha -  nátěrové hmoty a barvy pro povrchovou úpravu dřeva. 

Firma  JUB Academy Milevsko – fasádní a zateplovací systémy domů. 

Firma SINIAT  Praha  - suchá výstavba, sádrokartonářské konstrukce 

HILTI Praha  - dodávky špičkového elektro a AKU nářadí pro potřeby stavebních oborů za 

symbolické ceny na základě smlouvy „Stroje do škol“    

Firmy zajišťující odborný výcvik a spoluprácující při závěrečných zkouškách: 

Stavební firma Kamlach Český Krumlov 

Stavební firma Povltavská Český Krumlov 

Stavební firma Bína Velešín 

Stavební firma Vidox Český Krumlov 

Tesařství Křivánek Holubov, 

Podlahy Mareš Český Krumlov 

Obec Chvalšiny 

Lira Český Krumlov 

Partneři v oblasti služeb: 

PENNY, pobočky v Českém Krumlově i Českých BUdějovicích 

Wellness Hotel Frymburk 

Restaurace Eggenberg, Český Krumlov 

Hotel Šumava, Vyšší Brod 
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Restaurace U Galerie, Český Krumlov 

a řada dalších 

Partneři v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb: 

Nemocnice Český Krumlov 

Nemocnice Prachatice 

Oblastní spolek ČČK, Český Krumlov 

ICOS - Krumík 

ICOS  - právní poradenství 

Měú Český Krumlov: OSPOD 

Měú Český Krumlov: odbor soc. věcí a zdravotnictví 

DD Horní Planá 

CPDM Český Krumlov 

Základní a mateřská škola Kájov 

Dětské centrum Jihočeského kraje o. p. s., Strakonice 

Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a 

školní jídelna, Homole 

  

 

 

Archiv akcí: 

15. 9. 2021 Budvar, pivovar Budvar, národní pivovar  

Budvar, pivovar Budvar, národní pivovar - a jak pivovarníci sami o sobě píší: "JSME 

ODPOVĚDNÍ SPRÁVCI PIVOVARSKÉ MOUDROSTI A DOVEDNOSTI. ŠÍŘÍME 

SLÁVU A RADOST Z POCTIVÉHO ČESKÉHO PIVA." Žáci SO2 se vydali na exkurzi do 

Budvaru a dozvěděli hodně zajímavých informací o tradičním pivovarském řemesle. 

Rozšířili si obzory, viděli moderní technologie, logistiku, poznali zase něco nového. 

6. 9. 2021 Již tradičně se konal adaptační pobyt žáků 1. ročníku oboru Praktická sestra ve 

Střelských Hošticích.  

29. 9. 2021 Exkurze v Liře 
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Exkurze v Liře absolvovali žáci 1. i 2. ročníku oboru Truhlář a Tesař. Prošli celý výrobní 

závod, dozvěděli se o histrorii, o výlučnosti firmy, zjistili, čím je krumlovský provoz 

jedinečný. Do výuky se žákům hodí vše, co viděli v části pořez a sušení dřeva včetně výroby 

nekonečného vlysu a frézování profilů. 

12. 10. 2022 Bílá pastelka 

Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic! Žáci Sociální činnosti a Praktické sestry se 

zapojují do sbírky v ulicích Krumlova a okolí. Se zbrusu novými kasičkami s platebním QR 

kódem a s logem sbírky na tričku budou i tentokráte nabízet bílé pastelky. Výtěžek sbírky je 

určen na zajištění speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké.  

 

14. 10. 2021 Výtvarný podzim 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově bylo v týdnu od 4. do 8. 10. 2021 

místem, kde se naši žáci zapojili do aktivity „Výtvarný podzim 2021“. Žákyně studijního 

oboru Sociální činnost se podílely na aktivitách, které byl připraveny pro žáky vybraných 

základních škol našeho regionu. 

14. 10. 2021 Transfuzní oddělení ČB 

Dne 6. října ve středu, v rámci  praktické výuky, měla třída SČ3 možnost poznat transfuzní 

oddělení v nemocnici v Českých Budějovicích. Po oddělení nás prováděla vrchní sestra. 

Dozvěděli jsme se mnoho odborných informací. Získali jsme představu, jak probíhá cyklus, 

který začíná příchodem dobrovolného dárce krve na transfuzní oddělení a končí darováním 

této cenné tekutiny. 

Prošli jsme laboratoř, kde se při krevním rozboru zjistí hladina hemoglobinu, která je 

důležitá pro výběr budoucího vhodného dárce. Poté jsme navštívili sál, kde probíhá odběr 

krve. 

Celá exkurze byla pro nás velmi zajímavá. Všichni jsme si uvědomili, jak je dárcovství krve 

důležité a jak je krásný je pocit pomáhat." 
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18. 10. 202: Soutěž Jihočeská sestřička 

V sobotu 16. 10. 2021 v českobudějovické nemocnici proběhl 6. ročník soutěže Jihočeská 

sestřička. Žáci středních zdravotnických škol si na jednotlivých stanovištích ověřili jaké 

mají vědomosti a dovednosti, které získali při studiu ve škole. Odborné výkony většinou 

doplňoval i písemný test nebo poznávání předmětů. Z první pomoci si vyzkoušeli vést 

překotný porod, ošetřit amputovaný prst na ruce a resuscitovat. Velmi si ceníme nasazení 

našich žáků. Bojovali statečně, zodpovědně a velmi dobře. Jsme na ně hrdí a děkujeme za 

skvělou reprezentaci školy.  



69 

 

 

20. 10. 2021 Výuka první pomoci se zdravotnickým záchranářem  

První pomoc při překotném porodu nebo resuscitaci dospělého, většího dítěte a kojence si 

zkusili žáci 3. a 4. ročníku oboru Praktická sestra 15. 10. 2021 ve škole. Navštívil nás 

odborník ze záchranné služby z Českých Budějovic. Praktickému nácviku předcházela velmi 

poutavá přednáška proložená příklady z praxe. Setkání s profesionálním zdravotnickým 

záchranářem navazovalo na dosavadní získané teoretické a praktické dovednosti. Postupy 

pro resuscitaci jsou v pravidelných intervalech inovovány s ohledem na nejmodernější 

poznatky medicíny. Poutavým způsobem jim byly předány zkušenosti lektora z dlouholeté 

práce zdravotnického záchranáře v přednemocniční péči. Praktický nácvik KPR na modelu 

se zpětnou odpovědí, nám všem umožnil v průběhu vlastního nácviku, bezprostředně 

sledovat dosahované úspěšnosti prováděné masáže srdce. Online kontrola praktického 

nácviku nám tak byla velkou motivací ke zlepšení naučených dovedností.  
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21. 10. 2021 Burza škol v Českém Krumlově 

Žáci základních škol regionu v úterý zaplavili sportovní halu na Chvalšinské v Českém 

Krumlově. Hala totiž tento den patřila již tradiční Burze škol a mladým lidem, kteří po 

ukončení základní školy hledají, po jaké cestě se budou dál ubírat. 

21. 10. 2021 Integrační centrum Praha 

O tématu integrace a předsudků se dá informovat hravě! Připravili jsme pro studenty 

základních a středních škol workshopy, během nichž hrají ve skupinkách online příběhovou 

hru a plní jednotlivé úkoly, které se zaměřují na základy mediální gramotnosti, fact-

checking, hate speech na sociálních sítích, fakta, data a kontext o cizincích. Díky tomu, že 

nás podpořil skvělý PONOŽKÁTOR si vítězný tým odnese protipředsudkovou ponožku 

Ponožec z dílny grafika Wáňa Vaněk, který stojí také za ilustracemi celé hry. 

 

21. 10. 2021 Exkurze ARO 

Zažít atmosféru na ARO v českobudějovické nemocnici mohli naši žáci 4. ročníku oboru 

Praktická sestra dne 21. 10. 2021. Informace o provozu oddělení nám poskytla vrchní a 

staniční sestra, které žáky zavedly i přímo mezi pacienty. 

Ještě ten den žáci navštívili Hyperbarickou komoru, kde  viděli právě probíhající léčbu 

kyslíkem. Získali informace o způsobu léčby a pro jaké pacienty je Hyperbarická komora 

vhodná. 

20. 10. 2021  Hospic a Domov Matky Vojtěchy Prachatice 

Dne 20. 10. 2021 navštívili žáci 3. a 4. ročníku oboru Praktická sestra Hospic a Domov 

Matky Vojtěchy v Prachaticích. V Hospici jsme získali informace o péči nevyléčitelných 

pacientů a jejich rodin. Nejčastěji jsou zde hospitalizovaní pacienti s onkologickým 

onemocněním a ALS.. 

Domov Matky Vojtěchy je zařízení se zvláštním režimem. Starají se zde o lidi s různými 

typy demence,  nejčastěji s Alzheimerovu chorobou. 

 

22. 10. 2021 Spolu po Covidu 

Ve dvou turnusech se žáci 1. ročníku učňovských oborů měli možnost potkat mimo školní 

prostory. Ve Střelských Hošticích probíhala jedna aktivita za druhou, soutěžení, spolupráce, 

sport, zručnost, přemýšlení, zábava, poučení ... to vše se táhlo napříč nápní obou dnů.  

https://www.facebook.com/ponozkator/?__cft__%5b0%5d=AZVX6zk9pfoldWPcZVEQ07qdM8yo8hyv5OIpqQYthjysyCArTASJPMsvNWH9euXgFKjEBuOSKYMQjBfMfa6VYHLQie9AUC9UTc3WPuPQ-1T_PxoLGe_NAqM4DrcTD4y_TK7emiMc7M6NZ1Mi77M8We6D&__tn__=kK-R


71 

 Projekt byl podpořen MŠMT.  MŠMT v letošním roce vypsalo zvláštní program Spolu po 

covidu, aby podpořilo zejména učňovskou mládež v adaptaci na nové školní prostředí a 

kolektiv. Letošní prváci totiž zažili něco pro jiné nepředstavitelného – poslední dva 

rokyzákladní školy pro ně v klasické formě prakticky neexistovaly. První setkání proběhlo 

ve dnech 11. a 12. října pro obory kuchař-číšník a prodavač, následované setkáním druhým 

v termínu 20. a 21. října pro obory truhlář, zedník a klempíř. Prvního se zúčastnilo 11 

chlapců a 11 děvčat, druhého pak 18 chlapců. Pro obě skupiny se jednalo o program až na 

malé výjimky totožný. Chtěli jsme jim předat znalosti a dovednosti z oblastí zdravého 

životního stylu, ekologie a také představit evropské příležitosti pro mládež. Celým 

programem se táhla linie akčních kooperativních her. 

3. 11. 2021 Workshop Podzimní tvoření 

Dne 3. 11. proběhl workshop Podzimní tvoření. Věříme, že žáci zkušenosti využijí v 

propagaci nebo konceptu  Zahradní terapie. 

 

10.11. 2021 Nechci být boubelka ani modelka I 

Co jsou biopotraviny, "zdravé cukry", co k snídani, obědu či večeři, jak sestavit jídelníček 

sobě na míru, jak (ne)fungují populární diety, jaké kolují mýty v oblasti výživy či jak se 

orientovat ve výživových tabulkách a potravinách, které nabízí trh? 

To vše i mnohé další se studenti zdravotnických oborů dozvěděli v rámci projektu, kdy se 

velmi podrobně seznámili se zdravými stravovacími návyky a potravinami, poruchami 

výživy, naučili se správně sestavit jídelníček, získali díky měření na InBody váze cenné 

informace o stavbě vlastního těla, absolvovali lekci cvičebního programu Pilates a naučili se 

připravit několik zdravých receptů z kvalitních surovin, po kterých se jen zaprášilo. 

 

1.12. 2021 Exkurze v Alzheimer Centru v Českých Budějovicích 

Ve středu dne 1.12.2021 v rámci předmětu Přímá péče o klienta navštívili žáci oboru 

"Sociální činnost" Alzheimer Centrum v Českých Budějovicích. Průvodkyní v Alzheimer 

centru, jež je jak zdravotnickým tak i sociálním zařízením, nám byla paní ředitelka Mgr. 

Lucie Zajícová a sociální pracovník Mgr. Lukáš Schmidt. Cílem návštěvy bylo seznámení 

žáků naší školy s poskytovatelem sociální služeb pro klienty s různými formami demence. 
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Návštěva nám byla velkou inspirací a motivací pro výkon budoucího povolání našich 

studentů. 

 

Prosínec 2021 Workshopy Parkhotel Hluboká nad Vltavou 

Ve spolupráci s oblastní kanceláří Jihočeské hospodářské komory v Českém Krumlově měli 

žáci učebního oboru Kuchař-číšník možnost poznat zázemí hotelu, restauraci, provoz, 

organizaci a akce Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou. Pro žáky byly dále připraveny 

odborné workshopy, které budoucím kuchařům rozšířily jejich znalosti a 

dovednosti.  Workshopy JobDays proběhly v rámci projektu Implementace KAP 

Jihočeského kraje. 

Tématem workshopu pro 3. ročník byla příprava sushi. Po seznámení s provozem a akcemi 

hotelu nám šéfkuchař ukázal několik způsobů přípravy sushi. Žáci si poté samostatně 

zkoušeli přípravu jednotlivých druhů. V další části si všichni vyzkoušeli přípravu míchaných 

nápojů a seznámili se se způsoby podávání kávy a vína v této provozovně. 

Na druhý a třetí workshop se vydali žáci prního, a následně žáci druhého ročníku. V obou 

termínech žáci připravovali kanapky. Nejdříve se vždy žáci seznámili s hotelem, s provozem 

hotelu a prohlédli si i wellness vybavení a několik typů pokojů. Pak následovala praktická 

část – výroba kanapek pod vedením zkušeného kuchaře. Každý z žáků se procvičil ve 

výrobě několika typů kanapek, nejtěžším úkolem bylo mít všechny kanapky stejné. 

Následovala část věnovaná číšnické profesi, přípravě míchaných nápojů a způsobům 

podávání kávy a vína v Parkhotelu. 

 9. 12. 2021 První pomoc s profesionálem ZZS 

Inspirativní výuku první pomoci opět zajistil Mgr. Jiří Majstr ze ZZS JčK. Výuky se 

zúčastnili žáci třetího ročníku oboru Sociální činnost a žákyně třetího ročníku oboru 

Ošetřovatelka. Cílem výuky bylo seznámit se s aktuálními doporučeními pro resuscitaci dětí 

a dospělých. Na teoretickou přednášku, doplněnou praktickými postřehy z dlouholeté praxe 

zdravotnického záchranáře, navázal praktický nácvik na moderních simulátorech se zpětnou 

odpovědí. Teoretické znalosti a praktické dovednosti v první pomoci měly za cíl připravit 

studenty nejen na výkon budoucího povolání, ale též pro běžný život a jeho nástrahy. 
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12. 12. 2021  Workshopy  

Žáci všech ročníků oboru Truhlář a Tesař se zapojili do některé z aktivit na rozvoj 

dovedností a znalostí v oboru. V předvánočním čase se žáci tradičně zapojují do FREE 

projektu, v rámci kterého si vyrobí předměty s vánoční tématikou. Letos školní část projektu 

spočívala v zpracování výrobku podle výkresu; výrobkem byl košík na vánoční dekorace. 

Při zpracování zakázky na CNC strojku se do výuky zapojil také odborník z praxe, s kterým 

si žáci znovu zopakovali podstatu a zásady obrábění touto technologií, a nyní již každý žák 

na počítači pracoval samostatně a vyrobil svůj první výrobek. 

Žáci 2. ročníku prozkoumali krumlovský pivovar. Tentokráte to nebylo o pivovarnictví jako 

v Budvaru, ale o stavebnictví, restaurování, repasování, o histrorii i o moderních 

technologiích. S panem Ing. Šrámkem, zkušeným průvodcem a stavebním inženýrem 

v jednom, jsme prošli ve dvou etapách celý areál od sklepa po střechu. A bylo to skvělé 

nahlédnutí do historie i budoucnosti staveb tvořící komplex pivovaru. 

 

12. 12. 2021   Dárcovství krve 

Žáci oboru Praktická sestra ze Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově Pro budoucí 

zdravotníky to bylo vůbec poprvé, kdy navštívili Transfuzní oddělení naší nemocnice jako 

prvodárci. V jejich odvážném počinu, kterým první darování nejcennější tekutiny je, jim 

byla po celou dobu psychickou podporou i ředitelka školy paní Mgr. Martina Kokořová, 

která celým procesem procházela s nimi. Velkou inspirací jim byl i jejich řidič pan Pavel 

Postl, který je hrdým nositelem zlaté medaile prof. MUDr. Jánského za 40 uskutečněných 

odběrů. Chtěli bychom tímto poděkovat žákům za jejich odvahu a odhodlání jít příkladem  

mladé generaci v darování krve. 

 

21. 1. 2022 Benefiční kampaň Sněhuláci pro Afriku 

Žáci školy se zapojili do jubilejního X. ročníku benefiční kampaně Sněhuláci pro Afriku, 

jehož mottem je "Staňte se dobrovločkou". 

Hlavní myšlenkou kampaně je, aby se děti a mladí dospělí zapojili do jednorázové kreativní 
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a edukativní aktivity, kterou pomohou prostřednictvím tohoto projektu africkým školou 

povinným dětem. 

25. 1. 2022 Okresní kolo ve volejbale dívek. Děvčata se zúčastnila  okresního kola SŠ ve 

volejbalu dívek a vybojovala krásné 2. místo. 

 

25.1. 2022 Nábor dobrovolníků 

Dobrovolnické centrum hledá nové dobrovolníky do programu KAMARÁD V ŽIVOTĚ. 

Starší „kamarád" – dobrovolník pravidelně a smysluplně tráví společný čas s mladším 

dítětem (jde o celou oblast Českokrumlovska).  Dobrovolnictví přináší nová přátelství, 

cenné zkušenosti  a mnoho dalšího, rádi přivítají nové tváře. 

 

26.1. 2022 Projektový den s  Tyfloservisem 

Dne 26. 1. 2022 studenty třídy SČ3 navštívily odborné pracovnice Tyfloservisu České 

Budějovice. Dozvěděly jsme se hlavní náplň jejich činnosti a spektrum poskytované péče. 

Předaly nám zajímavé zkušenosti, příběhy z praxe, principy a zásady při komunikaci 

s nevidomými a slabozrakými. Součástí prezentace byly speciální pomůcky nevidomé a 

slabozraké - například hole, čtečky, rozpoznávače barev a kamery na brýle. Bylo nám 

umožněno si většinu pomůcek vyzkoušet a vyzkoušet si každodenní překážky, které musí 

klienti s tímto handicapem překonávat.  

 

23. 2. 2022 Příběhy našich sousedů 

Ve školním roce 2021/2022 se žáci 1. ročníku Praktická sestra účastní projektu Příběhy 

našich sousedů. Základem projektu je propojení generací napříč profesemi i společenskými 

vrstvami. Žáci naší školy vytvořili dva týmy a budou mít možnost pracovat jako rozhlasoví 

dokumentaristé. Každý tým oslovil pamětníka, který jim bude vyprávět svůj zajímavý 

životní příběh. Žáci natočí jeho vyprávění na diktafon, vytvoří zajímavou reportáž, kterou 

budou prezentovat na slavnostním večeru. S tvorbou reportáže budou žákům pomáhat 

profesionálové z rozhlasu, žáci se tak budou moci seznámit s touto profesí.  Předávání 

zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenějším způsobem vzdělávání. Žáci se zároveň 

naučí aktivně zpracovávat získané informace a předávat je ostatním, zároveň se naučí 

pracovat v týmu, čímž získají důležité dovednosti pro budoucí uplatnění. 

14.3. 2022  Výroba laviček pro město 
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Úprava okolí Myší díry, která zahrnuje novou cestu pro pěší, a další úpravy této lokality, 

byla podpořena instalací 2 nových laviček podle návrhu Ing. Arch. Jana Dvořáka. Tyto 

lavičky pro Město Český Krumlov vyrobili žáci 2. ročníku oboru Truhlář pod vedením 

učitelů odborného výcviku. V pátek 10. 3. 2022 byly lavičky přepraveny a uloženy na 

určené místo. Nabízejí lidem odpočinek a krásný pohled na řeku a město. 

16. 3. 2022 Školní kolo psychologické olympiády 

SOŠZ a SOU v Českém Krumlově pořádala školní kolo psychologické olympiády. Po roční 

pauze, s ohledem na minulý rok a covidovou situaci, se letos do školního kola 2021/2022 

přihlásilo celkem sedm žáků. Tito žáci splňovali předpoklady pro prezentaci práce na téma 

„Setkání s radostí.“ Prezentaci své práce si nejprve žáci zkusili v hodinách Psychologie a 

komunikace, poté souhlasili s účastí ve školním kole. 

22.3. 2022  Krajské kolo psychologické olympiády v Českých Budějovicích 

Celkem se účastnilo 10 žákyň z pěti středních zdravotnických škol z Jihočeského kraje. 

Téma letošního kola psychologické olympiády bylo „Setkání s radostí“. Naši školu SOŠZ a 

SOU v Českém Krumlově prezentovaly dvě soutěžící, Anna Šimečková (SČ3) a Kateřina 

Koblihová (SE3). Porotu tvořily učitelky předmětu psychologie z Českých Budějovic, 

Českého Krumlov, Písku, Tábora, Jindřichova Hradce. Žákyně Kateřina Koblihová se 

umístila v krajském kole na 3. místě, Anna Šimečková se umístila na čestném čtvrtém 

místě.  

 

 

18. 3. 2022 projektový den JUB Milevsko 

Pod dohledem specialistů firmy JUB Milevsko proběhlo dne 18. 3. 2022 na odloučeném 

pracovišti SPV odborné školení zaměřené na provádění zateplovacích systémů budov, na 

správné používání fasádních omítek, barev a nových technologií. Školení se zúčastnilo 12 

žáků oboru zedník. Žáci získali odborné znalosti a praktické dovednosti potřebné pro práci 

s nátěrovými hmotami a fasádními systémy. Žáci III. ročníku obdrželi certifikát. 
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22. 3. 2022 Školní kolo soutěže v první pomoci  

U soutěžících ze třídy SE2 se hodnotilo, jak dokázali ošetřit jednotlivá zranění na dvou 

stanovištích. Poradit si museli v situaci v dílně, kde došlo k úrazu elektrickým proudem, 

popálenině, k astmatickému záchvatu a zaražení hřebíku do ruky. V druhé situaci si museli 

poradit se srážkou bruslařek na ledě, při kterém došlo k otřesu mozku, amputaci prstu bruslí 

a podvrtnutí kotníku. Při hodnocení se přihlíželo např. na to, jak dokázal velitel rozdělit 

úkoly, zda zachránci správně diagnostikovali zranění, jak se zorientovali na místě nehody, 

jak volali záchrannou službu, jestli včas a správně ošetřili zranění nebo také to, jestli 

dodrželi zásady bezpečnosti práce a neohrozili sami sebe.  

 

28. 3. 2022 Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro 

dětské koutky.  

Žákyně a žáci naší školy splnili první dílčí zkoušku kurzu.  Tématem testu byla zdravotnická 

část obsahují otázky z první pomoci u dětí. Další otázky se týkaly základní ošetřovatelské 

péče o děti poskytované v domácím prostředí. Celý test zakončily otázky z prevence úrazů 

v dětském věku. Prokázané znalosti budou jistě budoucím chůvám oporou při poskytování 

péče o děti.   

31. 3. 2022 Krajské kolo soutěže „Klinická propedeutika a patofyziologie zajímavě 

Žákyně Eliška Kuchaříková a Klára Tampírová z 2. ročníku oboru Praktická sestra  se  

zúčastnily Krajského kola soutěže „Klinická propedeutika a patofyziologie zajímavě“ v 

Českých Budějovicích. Jejich úkolem bylo zajímavě přiblížit porotě a obecenstvu vybrané 

onemocnění či vyšetřovací metodu.  Klára Tampírová si vybrala jako téma Klíšťovou 

encefalitidu, kterou představila teoreticky a současně na konkrétním případu onemocnění 

blízké osoby. Součástí její práce bylo dotazníkové šetření týkající se prevence vybraného 

onemocnění, kterého se zúčastnili žáci 1., 2. a 3. ročníku oboru Praktická sestra. Klára se v 

soutěži umístila na 2. místě. První místo získala Eliška Kuchaříková, která si jako své téma 

zvolila Revmatoidní artritidu. Po teoretickém úvodu se věnovala kazuistice svého blízkého, 

kterou doplnila o informace týkající se dopadů onemocnění na každodenní život.   

 



77 

18. 4. 2022 Workshop ve firmě NEMA, s. r. o. v Jílovicích  

Exkurze s workshopem se zúčastnili žáci 2. ročníku stavebních oborů. Děkujeme JHK za 

zprostředkování a zajištění dopravy, a p. Nemravovi za odborné a poutavé představení 

firmy, výrobního programu a firemní strategie. Odnesli jsme si spoustu informací, viděli 

nové technologie, stroje, linky; byli jsme seznámeni se stavbou dřevostavby od návrhu přes 

projekt, výrobu panelů, dopravu, montáž; zaujalo nás sledování toku materiálů, sledování 

kvality po celou dobu výrobního procesu, vše propracované, ověřené zkušeností a v souladu 

s moderním pojetím výstavby. A navíc vše s ohledem na přírodu, nejen díky používaným 

materiálům, účinným zpracováním dřevní hmoty, ale i zájmem a péčí o budoucí lesy 

vysazením 1200 stromů každý měsíc. A postřehy žáků? „Super bylo, že jsme si mohli 

vyzkoušet vyrobit vazník podle výkresu a ovládat lisovací stroj.“ „Zaujala mě výroba srubů 

z cedru, konkrétně informace o těžbě tohoto dřeva.“ „Těším se na další návštěvu této firmy.“ 

„Umím si představit, že bych v takové firmě pracoval.“Firma vyrábí nejen panely 

dřevostaveb, ale vazníky, vázané krovy, střešní panely, sruby, a zanedlouho rozšíří výrobu o 

další výrobní program, pořádá školení a poskytuje technické informace.  

19. 4. 2022 Projektový den v Budvaru  

Velmi zdařilý projekte, plným nových odborných i překvapivých informací pro naše 

žáky.  Zástupci národního podniku dostáli svého motta: ,,Jsme odpovědní správci 

pivovarské moudrosti a dovednosti. Šíříme slávu a radost z poctivého českého piva.“ Žáci 1. 

ročníku oboru kuchař-čišník se poprvé setkali se zajímavým a podrobným výkladem historie 

provozu pivovaru, výroby piva a diskutovali o kvalitě, chuti a aromatu jednotlivých druhů 

piva na českém trhu. Velkým přínosem byla i druhá část projektu – odborná ukázka 5 

způsobů točení piva a správná péče o kvalitu podávaného moku zákazníkům. Do této 

činnosti se s nadšením zapojili všichni žáci a na závěr byli ohodnoceny nejlepší zástupci 

chlapců a dívek dárkem. Všichni zúčastnění ocenili výbornou atmosféru celé akce i odborný 

přínos ve vzdělání budoucích kuchařů-čišníků. Akce proběhla sve spolupráci s JHK. 

Květen 2022 Za poznáním do Londýna 

Londýn je jedním z nejmultikulturnějších měst na světě. Obyvatel má stejný počet, jako celá 

naše Česká republika, mísí se tu kultury z nejrůznějších koutů světa, takže jsme zažili 

fascinující mix kultur a pulzující metropoli. Velkým zážitkem bylo také ubytování 
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v hostitelských rodinách. Ochutnali jsme typickou anglickou stravu, seznámili se s členy 

rodiny a vyzkoušeli komunikaci v angličtině. Žáci získali více sebevědomí, odvahu 

komunikovat a vyjadřovat emoce.  

 

  

 

 

 

26. 4. 2022 Projektový den Speciální postupy v chirurgické léčbě na traumatologii 

Žáci oboru Praktická sestra 3 navštívili studenti oddělení úrazové a plastické chirurgie. 

Vrchní sestra Mgr. Helena Prokešová a staniční sestra Mgr. Ivana Vachtová přivítaly 

studenty na svém oddělení, seznámily nás s prací sester a představily i specifika ošetřování 

klientů na traumatologickém oddělení. Součástí pracoviště je též hyperbarická komora, která 

byla naší další zastávkou. Studenti měli možnost hyperbarickou komoru vidět v provozu, 

seznámit se s indikacemi této speciální formy léčby. Četné dotazy na sestry, zájem a úsměvy 

studentů nám poskytly zpětnou vazbu o tom, že setkání se vydařilo. Děkujeme za milé 

přijetí a věnovaný čas.  
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4. 5. 2022 Projektový den v Domě pro seniory v Kaplici 

Třída SČ3 navštívila Domov pro seniory v Kaplici. Přivítali nás milé pracovnice a paní 

ředitelka. Uvedli nás do chodu domova a především do aktivizace seniorů. Žáci se dozvěděli 

hodně o aktivizačních metodách a o tom, jak seniorům zpříjemnit pobyt v domově. Mohli si 

prohlédnout   interiér domova a byli svědky arteterapie a skupinového cvičení. Domov má i 

krásnou zahradu s altánkem, posilovacím a dětským hřištěm a se zvířátky, ve které proběhla 

k zooterapie.  

20. 5. 2022 Projektový den OKNOTHERM 

Akce na podporu odborné výuky a na podporu rozhodování se o budoucím uplatnění byla 

akce Jobdays ve spolupráci s JHK. Workshop v rodinné firmě OKNOTHERM v Kaplici 

otevřel prostor k přemýšlení řadě žákům. Zjistili, že ve firmě chtějí zaměstnávat zodpovědné 

a spolehlivé pracovníky, že celoživotní vzdělávání je realitou dnešní doby, a že dobrá práce 

a fundovaný řemeslník jsou zárukou dobrého ohodnocení i kariérního postupu. Zajímavé 

story rodinné firmy, seznámení s výrobním programem, popis výrobků, popis vlastní 

výroby, příběhy několika zaměstnanců a v neposlední řadě obchodní, prodejní i výrobní 

strategie firmy, informace o současném trendu skladování zásob materiálu „just in time“, to 

vše si se zaujetím vyslechli žáci PR1 a TR1. Viděli jsme výrobu dřevěných, hliníkových a 

plastových oken a dveří, showroom plný vzorků, viděli jsme manuální i ryze automatickou 

část výrobních linek. 

 

24.5. 2022  Ukončení ročního Program DofE -  celosvětový program neformálního 

vzdělávání 

 

Žáci SOŠZ a SOU v Českém Krumlově se zapojují do DofE – Mezinárodní ceny vévody 

z Edinburghu, která je zaměřená na podporu svého volného času. Stačí 1 hodina týdně a žák 

má splněno.  Žáci začínají plnit bronzovou úroveň, ve které si většina volí to, co je ve svém 

volném čase baví. Z kategorie „Pohyb“ si nejčastěji vybírají cvičení ve fitcentru – posilovací 

cviky, někteří taktéž upřednostňují pohyb formou chůze, běhu, gymnastiky či 

výukou bojových umění. Plní si tak své cíle, kterých chtějí v této oblasti dosáhnout. 

V kategorii „Dovednost“ se objevují rozmanité aktivity našich žáků, a to od četby literatury, 

zpívání, vaření a pečení, psaní příběhů, hraní na hudební nástroj až po učení cizího jazyka 
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např. korejštiny, angličtiny. Do třetí kategorie spadá „Dobrovolnictví“, ve které si žáci 

vybírají to, co považují za důležité s ohledem na svou profesi či občanskou 

spoluúčast. Někteří zdravotníci tráví více času s pomocí pacientům na oddělení následné 

péče či jiném oddělení. Ostatní tráví volný čas se seniory nebo se věnují dětem, jdou s nimi 

na procházku, doprovází je na kroužek či je doučují.   

Žákyně se vydaly expedici. Bronzová DoFe expedice úspěšně za námi! 

Zvládnout téměř 40 šumavských kilometrů s veškerým vybavením na zádech, strávit noc v 

přírodě, "přežít" a orientovat se bez telefonů a peněz, to bylo cílem naší první bronzové 

DoFe expedice. 

22.2. 2022 Zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky (69-017-M). Zkouškám předcházela intenzivní příprava v tématech první pomoci, 

vývojové psychologie, metod pedagogické práce, etiky, hygieny a práva. Témata zkoušky 

jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti 

do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).Úspěšní absolventi zkoušky 

obdrželi Osvědčení o profesní zkoušce. Tato profesní kvalifikace je také nutným 

předpokladem pro vydání živnostenského oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním 

režimu (vázaná živnost) a zvyšuje uplatnitelnost našich žáků na trhu práce. Kurzu se účastnily 

žákyně učebního oboru Ošetřovatelka a žáci maturitních oborů Praktická sestra a Sociální 

činnost. Získáním profesní kvalifikaci si žáci rozšířili své schopnosti a znalosti v oblasti péče 

o dítě. Seznámili se s dodržováním zásad bezpečnosti a prevence úrazů v dětském věku, 

poskytování první pomoci dětem a péčí o nemocné dítě v domácím prostředí. Účastníci kurzu 

se zdokonalili v praktickém nácviku poskytování první pomoci  

dětem, resuscitaci a ve správné manipulaci s novorozenci a kojenci. Zpestřením bylo použití 

dvou nových simulátorů se zpětnou odpovědí firmy Laerdal. 

 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-2564/hodnotici-standard
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-2564/hodnotici-standard
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-2564/hodnotici-standard
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/revize-2564/hodnotici-standard
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31.5. 2022 Divadelní představení kytice a prohlídka Národního divadla 

Prohlídka Národního divadla, živé centrum Starého města a jevištní adaptaci Kytice. 

Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavedla k základním kamenům, 

do hlediště a do hlavního foyer, kde jsme mohli obdivovat díla Mikoláše Alše, Františka 

Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. I když většina z nás díky školní četbě 

děj balad Karla Jaromíra Erbena znala, divadelní zpracování Martina Kukučky a Lukáše 

Trpišovského nás nadchlo působivou podívanou  a nabídlo nevšední zážitek. 

 

19. 5. 2022 Projekt Pískání a zpívání ve školce 

žáci SČ1 zrealizovali svůj projekt Pískání a zpívání ve školce. S tímto projektem jsme 

navštívili mateřskou školku Na Tavírně v Českém Krumlově. Samotné realizaci předcházela 

však celoroční příprava – naučit se na hudební nástroj (zobcovou flétnu), vybrat a nacvičit 

repertoár písniček ze známých filmových pohádek a namalovat pomůcky. Do projektu se 

zapojily i 3 žákyně třídy SČ3 – Anna Šimečková, Simona Říhová a Kristýna Charvátová. 

Žáci s dětmi 1. oddělení nacvičili písničku Běžela ovečka a pak následoval malý sled 

hudebních hádanek filmových písniček. Žáci výborně zvládli zapojit děti do činností a děti 

zcela bezprostředně reagovaly na jejich otázky. Nakonec jsme si filmové písničky společně 

zazpívali a žákyně 3. ročníku přidaly ještě skladby pro 3 zobcové flétny.  
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17. 6. 2022 Projekt Podnikavost a kreativita, Krajské kolo BusinessCamp  

Žáci a žákyně oboru Sociální činnost 1.  a 3. ročník se zapojili do projektu Podnikavost a 

kreativita. Všichni si vyzkoušeli, jak přemýšlejí správní podnikavci, ze kterých se stávají 

úspěšní podnikatelé. Žáci prošli všemi 7 levely náročných procesů podnikání od marketingu, 

přes finanční plánování a až po vymýšlení prototypu vlastního výrobku. Dne 16. května žáci 

prezentovali své výrobky a služby před komisí. Z každé třídy byl vybrán jeden tým, který 

dne 17. 6. 2022 reprezentoval naši školu v krajském kole. Než se tak stalo, žáci se ještě 

zúčastnili 2. 6. business campu v Českých Budějovicích. Žáci se zdokonalovali 

v prezentování dovedností. Absolvovali tři stanoviště, kde se dozvěděli, jak komunikovat 

v rámci týmu, jak zvládnout prodej svého produktu či služby a jak komunikovat se 

zákazníkem. Žáci na závěr dostali business certifikát a určitě si odnesli řadu zážitků.  

 

Dne 17.6. 2022 Závěrečného kolo Questu: Podnikej 

Vybraní žáci oboru Sociální činnost zúčastnili závěrečného kola Questu: Podnikej, v rámci 

kterého prezentovali naši školu se svými projekty. První projekt M-time vymysleli žáci 1. 

ročníku Sociální činnosti a druhý projekt Kavárna Zalité kuře zpracovali žáci 3. ročníku 
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Sociální činnost. I když se naši žáci v krajské soutěži neumístili v prvních pěti místech, tak 

si odnesli spoustu zážitků a také odměnu za účast. 

22. 6. 2022 Dobrodružství s technikou 

Díky interaktivní výstavě si žáci naší školy v jeden den, na jednom místě mohli vyzkoušet 

na vlastní kůži řadu pokusů, technických vychytávek, ale i zábavných aktivit a soutěží. Bylo 

zde více jak 250 interaktivních stanovišť, které pro vás připravilo témě 60 firem, škol a 

organizací z Jihočeského kraje 

22.6. 2022 Soutěž v úpravě nemocničního lůžka 

Úprava lůžka je důležitou součástí základní ošetřovatelské péče. Dobře ustlané lůžko 

podstatně přispívá ke zvýšení pohodlí nemocného a pomáhá předcházet  některým 

komplikacím (např. proleženinám). Dne 21. 6. 2022 proběhla na naší škole Soutěž v úpravě 

nemocničního lůžka, ve které měli žáci 1. ročníku oboru Praktická sestra možnost vyzkoušet 

si úpravu lůžka na čas. Kromě rychlosti hodnotila porota také kvalitu úpravy lůžka a 

dodržování všech předepsaných zásad. Žáci soutěžili v kategorii dvojic. Třetí místo obsadily 

žákyně Popelová Aneta a Krkošková Nela, druhé místo Kánicová Viktorie a Hawlová Nikol 

a na prvním místě se umístila děvčata Fialová Natálie a Křížová Klára. 

25. 6 .2022 Nábor dárců krve 

V posledních dnech letošního školního roku jsme již podruhé navštívili Transfuzní oddělení 

Nemocnice České Budějovice. Bylo potěšením, že dárcovství krve oslovilo naše studenty, 

kteří rozšířili řady dobrovolných dárců.  

Jeden z nich daroval krev již podruhé.  Věříme, že nejen u něj se stane darování této cenné a 

životy zachraňující krve, tradicí. Těší nás, že dobrovolnické aktivity nejsou našim studentům 

lhostejné a budeme v jejich činnosti i v dalším školním roce 2022/2023 pokračovat.  
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10.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Kontrola Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 22. 9. 2021 

Místo kontroly: Školní jídelna – výdejna , Tavírna 342, 38101 Český Krumlov 

Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly shledány žádné hygienické závady 

 

 

 

Kontrola České školní inspekce na místě v roce 2021/2022 neproběhla 
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11.  Základní údaje o hospodaření školy 
 

Škola není plátcem DPH. 

 

SOŠZ a SOU Český Krumlov neprovozuje doplňkovou činnost. 

Organizace postupuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů a hospodaří s prostředky zřizovatele na 

provoz, přímými prostředky na mzdy a finančními prostředky získanými vlastní činnosti. 

Finanční kontrola se v roce 2018 řídila v organizaci kontrolním řádem vydaným v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění p. p. V organizaci bylo postupováno. 

Finanční kontrola vykonávaná dle výše uvedeného kontrolního řádu je součástí systému 

finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky a veřejným majetkem. 

V organizaci se uplatňují víceúrovňové schvalovací postupy zajišťující prověření souladu 

operace s příslušnými právními předpisy. Odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků je 

stanovena vnitřní směrnicí. Příkazcem operace je ředitel školy, v jeho nepřítomnosti statutární 

zástupce. Věcnou správnost na fakturách potvrzují osoby stanovené podpisovým vzorem dle 

jednotlivých úseků. Správce rozpočtu vystavuje objednávky od příslušného limitu 

stanoveného vnitřní směrnicí, rovněž schvaluje finanční krytí před uzavřením smluv, ze 

kterých plyne finanční závazek pro školu (předběžná kontrola). Správce rozpočtu podepisuje 

každou fakturu, svým podpisem stvrzuje rozpočtové krytí. Systém finanční kontroly je 

průběžně sledován, nemůže dojít k proplacení faktury bez schválení příslušnými pracovníky 

(podpis všech potřebných pracovních z hlediska věcné správnosti, správce rozpočtu a příkazce 

operace přímo na faktuře s připojením objednávky, odkazu na ni nebo na smlouvu). 

Informační systém je funkční, nevyskytl se případ zatajení či zkreslování informací. Zadávání 

veřejných zakázek probíhá v organizaci v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Zásadami pro zadávání veřejných zakázek 

Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními 

společnostmi. Organizace se řídí stanovenými limity pro zadávání veřejných zakázek, v 

určených zakázkách spolupracuje s příslušným odborem Krajského úřadu Jihočeského kraje.. 

Škola nadále pokračuje organizaci v realizaci a posilování úrovně bezpečnosti jak žáků a 

zaměstnanců, tak i majetku. Organizace k tomuto využívá jak technická opatření typu 

elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém, čipový systém, tak i režimová opatření 

(např. stanovení užívání jednotlivých vchodů,  řešení návštěv apod.) 
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Škola spravuje movitý a nemovitý majetek, s čímž souvisí i údržba, opravy, úklid, vytápění, 

režijní náklady – revize elektroinstalace, kotelny, hasicích přístrojů a hydrantů, správa kotelen 

atd. 

V ekonomické oblasti se snažíme o vyrovnaný výsledek hospodaření a o dodržení 

stanovených závazných ukazatelů. Do rozpočtu školy zapojujeme veškeré vlastní 

výnosy, Fond Investic, Fond rozvoje školství a účelové prostředky Rezervního fondu. 

Fond investic, Fond odměn a Rezervní fond jsou plně kryty finančními prostředky. 

Výnosy školy tvoří: 

- příspěvek na mzdy podle rozpočtu MŠMT ČR a příslušných normativů,   

- rozvojové programy MŠMT, 

- příspěvek na provoz podle rozpočtu KÚ JK ČB, vč. odpisů, 

- příspěvky z grantů a projektů KÚ JK ČB či jiných subjektů, 

- čerpání fondů školy (rezervní fond a fond investic), 

- vlastní výnosy. Ty tvoří produktivní práce žáků a prodej materiálu, pronájem části budovy 

a pozemku, úhrada od žáků za stravování a školní akce, mimořádné příjmy např. dobropisy, 

kopírování, úhrada nákladů, užívání tělocvičny jinými subjekty, přijaté granty a projekty 

jiných sdružení.  

 

 

INVESTICE         září 2021 - srpen 2022 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme investovali do modernizace budovy Tavírna, s pomocí 

příspěvku z FRŠ jsme nechali vyměnit prosklenou stěnu v čele budovy, neboť původní 

nevyhovovala hygienickým požadavkům. Dále jsme investovali do projektové dokumentace 

na modernizaci učeben v budově Tavírna, na tuto akci máme přislíbené peníze z programu 

IROP. 

Modernizovala se i budova Pod Kamenem. Ta v současnosti slouží teoretické i praktické 

výuce stavebních oborů. Od září 2022 zde otevřeme novou učebnu odborného výcviku pro 

další učební obor, který učíme na naší škole – pro kuchaře a číšníky.  Podrobněji v tabulce 
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INVESTICE     září 2021 - srpen 2022 

TAVÍRNA 

Výměna prosklené stěny v přední části 

budovy KÚ JK ČB-

FRŠ  

Fond investic 

školy 

celkem 

uhrazeno 
Dodavatel: Roman Kučera   

dokončeno: prosinec 2021         
  celkem: 1 021 421 236 020 1 257 441 

      
      

  

OSTATNÍ  
Fond investic 

školy 

celkem 

uhrazeno 

číslo Fa dodavatel popis     

F 326/21,     

F 74/22 
Energy Benefit 

projektová dokumentace 

k IROP + stavební 

povolení 

871 200 871 200 

F 94/22 Salmon Gastro 
nová myčka do školní 

jídelny 
85 847 85 847 

  více dodavatelů 

nová odborná učebna 

pro Kuchaře a číšníky v 

budově PK - dosud 

nedokončeno 

149 631 149 631 

  celkem: 0 1 106 678 1 106 678 

 

 

 

OPRAVY A ÚDRŽBA SVĚŘENÉHO MAJETKU 

Z provozních prostředků jsme na opravy ve školním roce 2021/2022 použili 894 tis Kč.  

 

Významnější opravy hrazené z provozních prostředků  

    

         září 2021 - srpen 2022 

TAVÍRNA 

doklad dodavatel předmět částka 

F 276, 281/21 OTIS oprava výtahu po zatopení suterénu 59 024 

F 323/21 KOSTAX oprava čipového systému 19 447 

F 415/21 B.Vaněk 
oprava cvičné kuchyně - nové varné 

desky 
32 694 

F 461/21 KOSTAX oprava kamerového systému 18 024 

F 37/22 OTIS roční servis výtahu 36 750 
  celkem Kč 165 939 
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POD KAMENEM, truhlárna CHVALŠINY 

doklad dodavatel předmět částka 

F 355/21 Podlahy Žižka výměna PVC v učebně 68 659 
  celkem Kč 68 659 

 

 

 

NÁKUP DDHM 

Ve školním roce 2021/2022 jsme nakoupili DDHM v celkové ceně 954 tis Kč, z toho 771 tis 

Kč bylo utraceno za majetek v ceně 3-40 tis Kč/kus a 182 tis Kč za majetek v hodnotě do 3 

tis Kč/kus. Jednalo se především o nákup nových učebních pomůcek a modernizaci nábytku 

a zařízení:  

• Výpočetní technika  za 84 tis Kč 

• Nábytek – stoly, židle, šatní skříňky, kontejnery za 288 tis Kč 

• 2 interaktivní tabule za celkem 74 tis Kč 

• Tablet  za 56 tis Kč 

• Digitální  bezkontaktní teploměry pro sestry za 15 tis Kč 

• Resuscitační figurína za 30 tis Kč 

 

 

12.  Závěr  
Hlavní cíl naší organizace spočívá v oblasti vzdělávání. Všichni pedagogové se maximálně 

snaží využít svých schopností a erudice k co nejefektivnější výuce našich žáků a následně je 

také co nejlépe připravit k závěrečným zkouškám a maturitám. Přes veškeré obtíže, které 

vzdělávání žáků na naší škole přináší, můžeme výsledky tohoto pedagogického procesu 

hodnotit jako standardní, v některých činnostech, i nadprůměrné.  

Všem zaměstnancům školy, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, patří velké 

poděkování za odpovědnou a  náročnou práci, kterou přispěli ve školním roce 2021/2022 k 

dobrým výsledkům školy.  
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14. Přílohy 

 

a) Poděkování Tyfloservisu za spolupráci na 22. ročníku celonárodní veřejné sbírky Bílá 

pastelka 2021 
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b) Poděkování ÚOS ČČK Český Krumlov za spolupráci na  organizaci oblastního kola 

soutěže Hlídka mladých zdravotníků 
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c) Poděkování ředitele DofE za spolupráci na programu Mezinárodní ceny vévody z 

Edinburghu 
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Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou ……………….2022. 

 

 

PROTOKOL 

Školská rada Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český 

Krumlov, Tavírna 342 projednala dne: …….. 10. 2022 Výroční zprávu o činnosti Střední 

odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 

schvaluje: 

Členové školské rady: 

Mgr. Monika Hejnová, předsedkyně školské rady  ...................................  

Mgr. Miroslav Grabec  ...................................  

Ing. Jan Kubík  ...................................  

MUDr. Jindřich Florián  ...................................  

Ladislav Holub  ...................................  

Šárka Bömová  ...................................  

Výroční zpráva školy byla projednána na pedagogické radě 18. 10. 2022. 


