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 a) Základní údaje o škole 
 
Název školy Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 

43/II 
 

Sídlo školy Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany 
 

IČO 260 99 152 
DIČ  
Bankovní spojení 78-489390277/0100 
Telefon 383 390 516 
E-mail školy sousvodnany@sousvodnany.cz 
Webové stránky školy www.sousvodnany.cz 
Právní forma příspěvková organizace 
Zařazení do rejstříku škol 1. 9. 2006 
REDIZO ředitelství 65 10 16 762 
Součásti školy, IZO, kapacita 
místo poskytovaného 
vzdělání 

škola                IZO  151 016  887 kapacita   315 žáků 
domov mládeže   kapacita   90 lůžek 
školní jídelna    kapacita   300 strav. 

Ředitel školy Mgr. Pavel Kotál 
 

Zástupce ředitele školy Ing. Vladimír Kuba 
 

Ekonomka školy Jiřina Polanská 
Personalistka školy 
Personální řízení 
Praktická personalistika 

Jiřina Polanská 
Mgr. Pavel Kotál 
Jiřina Polanská 

Vedoucí školní jídelny Milena Dubská 
Vedoucí vychovatelka 
domova mládeže 

Květoslava Louženská 

Název zřizovatele Město Vodňany 
Sídlo zřizovatele náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany 
IČO 00251984 
Telefon/fax 383 379 111/383 382 317 
E-mail muvod@muvodnany.cz 
webové stránky zřizovatele www.vodnany.eu 
 

mailto:sousvodnany@sousvodnany.cz
mailto:muvod@muvodnany.cz
http://www.vodnany.eu/
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Základní údaje o školské radě 

 
 

Složení školské rady Titul, jméno, příjmení 
1. Zástupci školy – předseda: Ing. Vladimír Kuba 
 člen školské rady Květoslava Louženská 
2. Zástupci zřizovatele Václav Heřman 
 Jindra Procházková 
3. Zástupci zákonných 
zástupců nezletilých žáků a 
zástupci zletilých žáků 

Martina Hoffmanová 
Martina Zánová 

 
 Školská rada se zřizuje podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada 
má šest členů, přičemž třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí 
pedagogičtí pracovníci školy. 
 Školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy a podílí se na zpracování 
koncepčních záměrů rozvoje školy. Školská rada se vyjadřuje k rozboru hospodaření školy, navrhuje 
opatření ke zlepšení hospodaření a projednává návrh rozpočtu školy na další rok. Vyjadřuje se také 
k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následné realizaci; projednává inspekční zprávy 
České školní inspekce.  
Školská rada se schází podle potřeby, ale nejméně dvakrát ročně a schvaluje dokumenty důležité pro 
činnost školy (viz výše). 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 
 
 
Obory vzdělání dle nařízení 
vlády č. 689/2004 Sb., o 
soustavě oborů v základním, 
středním a vyšším odborném 
vzdělání, ve znění pozdějších 
předpisů  
 

 
1. 23-51-H/01   Strojní mechanik (ŠVP Zámečník) 
 denní forma vzdělávání 
 
 
 
 

délka 
vzdělávání: 
3 roky 
 

 
2. 29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář) 

 

 denní forma vzdělávání 
 
 

délka 
vzdělávání: 
3 roky 
 

 
3. 41-52-H/01 Zahradník (ŠVP Zahradník) 

 

 denní forma vzdělávání 
 
 

délka 
vzdělávání: 
3 roky 
 

 
4. 65-51-H/01 Kuchař–číšník 
 (ŠVP Kuchař-číšník) 

 

 denní forma vzdělávání 
 
 

délka 
vzdělávání: 
3 roky 
 

 
5. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
 (ŠVP Kuchařské práce) 

 

 denní forma vzdělávání 
 
 

délka 
vzdělávání: 
3 roky 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

c.1 Pedagogičtí pracovníci – součást střední škola (učitelé) 
 

Poř. 
číslo 

Příjmení, jméno, titul Pracovní 
zařazení/odborná 
kvalifikace (ANO-NE) 

Vzdělání/studijní program 

1. Kotál Pavel, Mgr. 
 
 

Ředitel školy/učitel  
SŠ/ANO 
 

VŠ/ Učitelství pro 
SŠ/magisterský studijní 
program 
 

2. Kuba Vladimír, Ing. 
 
 

Zástupce ředitele/učitel 
SŠ/ANO 
 

VŠ zemědělská a učitelství 
odborných předmětů pro SŠ 

3.  Čechová Jana, Ing. 
(od 1. 9. 2015) 
 
 

Učitelka SŠ/ANO VŠ zemědělská a učitelství 
Odborných předmětů pro SŠ 

4. Hřebečková Věra 
 
 

Učitelka SŠ/NE 
(od r. 2014 studuje VŠ, 
magisterský studijní program 
pro učitele SŠ) 

SŠ/střední s maturitou a 
DPS 

5.  Koptyšová Monika, Bc.  
 
 

 Učitelka SŠ /NE 
(od r.2014 studuje VŠ, učitelství 
odborných předmětů pro SŠ) 

VŠ/bakalářský stud. 
program  

6. Veselá Kristina, Mgr. 
 
 

Učitelka ZŠ a SŠ/ANO VŠ/Učitelství pro 
SŠ/magisterský studijní 
program 
 

7. Volmůt Lubomír, Ing. 
 
 

Učitel SŠ/ANO VŠ zemědělská a DPS 

8. Bínová Eva, Mgr. 
 
 

Učitelka SŠ/ANO VŠ/magisterský studijní 
program 

9. Hlavatý Ctibor, Ing. 
(do 30. 6. 2016) 
odchod do důchodu 
 

Učitel SŠ/ANO VŠ zemědělská a DPS 

10. Vejvodová Jaroslava, 
Mgr. 
(od 1. 9. 2015) 
 

Učitelka SŠ/ANO VŠ/Učitelství pro 
SŠ/magisterský studijní 
program 
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c.2 Pedagogičtí pracovníci – součást domov mládeže (vychovatelé) 
 

Poř. 
číslo 

Příjmení, jméno,  
titul 

Pracovní zařazení/ 
odborná kvalifikace 
(ANO-NE) 

Vzdělání/studijní 
program  

1. Louženská Květoslava 
 
 

vychovatelka/ANO SPgŠ 76-40-6 pro MŠ; IVV 
MZVŽ 
SŠ s maturitou – vychovatelství 

2. Urbanová Dana 
 
 

vychovatelka/ANO SPgŠ 
SŚ s maturitou - vychovatelství 

3. Vrba Jiří 
 
 

Vychovatel/ANO Gymnázium  
79-02-5 
SŠ s maturitou, DPS 

4. Lada Kreuzová 
 
 

vychovatelka/ANO Gymnázium  
79-02-5 
SŠ s maturitou, DPS 

 
c.3  Pedagogičtí pracovníci – součást střední škola (učitelé odborného výcviku – dále jen UOV) 

 

Poř. 
Číslo 

Příjmení, jméno,  
titul 

Pracovní zařazení/ 
odborná kvalifikace 
(ANO-NE) 

Vzdělání/studijní 
program  

1. Vavrušková  
Miroslava –vedoucí UOV 

učitelka OV/ANO Provoz společného 
stravování 64-21-4 
SŠ s maturitou, DPS 

2.  
 

Pilátová 
Bohuslava 

učitelka OV/ANO Provoz společného 
stravování 64-21-4 
SŠ s maturitou, DPS 

3. Nováková  
Marie 
 

učitelka OV/ANO Provoz společného 
stravování 64-21-4 
SŠ s maturitou, DPS 

4. Márová 
Jaroslava 

učitelka OV/ANO Potravinářský průmysl 06-15-4 
SŠ s maturitou, DPS 

5. Hromádková 
Jana 

učitelka OV/ANO Zahradnictví 
45-12-4 
SŠ s maturitou, DPS 

6. Mauric Zdeněk 
 

učitel OV/ANO SPŠ – strojní 
SŠ s maturitou, DPS 

7. Tureček Luboš 
(výpověď dle ZP - 
ukončení k 30. 4. 2016) 

učitel OV/NE SOU – strojní 
SŠ s maturitou, DPS 

8. Pavel Sochor 
(od 1. 5. 2016) 

učitel OV/ANO SOU zemědělské 
SŠ s maturitou, DPS 

9. Košatková Daniela učitelka 
OV/ANO 

Provoz společného 
stravování 64-21-4 
SŠ a maturitou, DPS 

10. Slepičková Jana učitelka  
OV/ANO 

Podnikání v oboru 
Zahradník 45-96-4 
SŠ s maturitou, DPS 
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Jana Slepičková pracovala současně na poloviční úvazek jako asistentka pedagoga u jednoho 
integrovaného žáka ve třídě Z 3.A.  

 
c.4 Nepedagogičtí pracovníci – součást střední škola 

 

Poř. 
číslo 

Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Vzdělání 

1. Polanská Jiřina ekonomka SŠ s maturitním 
vysvědčením 

2. Brabcová Eva účetní  SŠ s maturitním 
vysvědčením 

3. Kolářík Petr školník SŠ s výučním 
listem 

4 Tík Pavel 
(od 12. 5. 2016 do 31. 8. 2016 po 
dobu pracovní neschopnosti P. 
Koláříka) 

školník SŠ s výučním 
listem 

5. Louženská Ivana uklízečka na domově mládeže SŠ s výučním 
listem 

6. Linhartová Jana 
(ukončila 14. 10. 2015)  
Faktorová Marcela 
(od 1. 11. 2015) 

uklízečka ve škole a školní jídelně 
 
uklízečka ve školní jídelně a ve škole 

Základní 
vzdělání 
SŠ s výučním 
listem 

7. Malkusová Marie skladnice SŠ s výučním 
listem 

 
c.5 Nepedagogičtí pracovníci – součást školní jídelna 
 

Poř. 
číslo 

Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Vzdělání 

1. Dubská Milena vedoucí ŠJ SŠ s maturitním 
vysvědčením 

2. Ruczkowská Dagmar  kuchařka SŠ s výučním 
listem 

3. Hokr Tomáš vedoucí kuchař SŠ s výučním 
listem 

4. Uhlíková Ivana pomocná kuchařka SŠ s výučním 
listem 
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d) Údaje o přijímacím řízení  
 

Žáci přijatí do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2016/2017 
 

Obor vzdělání 

Počet přihlášených 
žáků 

Počet přijatých žáků  
(odevzdali zápisový lístek) 

celkem z toho  
dívky 

celkem z toho  
dívky 

Cukrář 21 20 12 11 
Kuchař-číšník 23 15 13 9 
Zahradník 20 12 13 9 
Strojní 
mechanik 

24 0 20 0 

Nástrojař 0 0 0 0 
Stravovací a 
ubytovací 
služby 

10 5 8 5 

Zahradník 
zkrácené 
studium 

2 2 0 0 

Cukrář 
zkrácené 
studium 

4 4 0 0 

 
Pro malý počet přihlášených žáků nebylo z ekonomických důvodů možné otevřít jednoleté učební obory 
(zkrácené studium) v oborech 29-54-H/01 Cukrář a 41-52-H/01 Zahradník. Učební obor 23-52-H/01 
Nástrojař nebyl otevřen pro nedostatek uchazečů. Naopak se oproti předchozímu školnímu roku podařilo 
znovu získat žáky a otevřít 1. ročník učebního oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník. Do 1. ročníku ve 
školním roce 2016/17 bylo podáno 103 přihlášek. Zápisové lístky pak odevzdalo 66 žáků, kteří také 
skutečně nastoupili do prvního ročníku. 
 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených v ŠVP a podle poskytovaného 
stupně vzdělání 

 
e.1 Celkové hodnocení žáků k 30. 6. 2016 
 

třída 
počet 
žáků 

celkem 
hodnocení chování 

průměrný 
prospěch 

absence žáků 
vyznamená

ní 
 

prospěl neprospěl nehodnocen uspokojivé neuspokojivé celkem neomluvená 

C.1A 12 2 9 1 0 2 3 2,27 1891 230 
P 1.A 4 0 4 0 0 0 0 2,06 460 0 
S1.A 19 0 19 0 0 5 0 2,32 1636 85 
Z1.A 11 1 9 1 0 0 0 2,35 822 2 
C2.A 11 1 10 0 0 0 1 2,29 1701 34 
K2.A 7 1 6 0 0 0 0 2,43 556 2 
P2.A 6 2 6 0 0 0 3 2,33 909 120 
S2.A 10 1 9 0 0 2 0 2,27 689 29 
Z2.A 9 4 4 1 0 0 0 1,92 636 0 
C3.A 8 0 7 1 0 0 0 2,51 802 0 
K3.A 7 0 7 0 0 0 0 2,60 427 0 
S3.A 13 0 13 0 0 2 1 2,79 1194 56 
Z3.A 8 3 5 0 0 0 0 1,95 645 0 
P3.A 6 0 4 2 0 0 0 2,60 506 10 
celkem 131 15 112 6 0 11 8 2,34 12874 568 
 
S vyznamenáním prospělo celkem 15 žáků, což je zlepšení oproti předchozímu školnímu roku, kdy bylo 
vyznamenáno 11 žáků. Neprospělo 6 žáků, což je také zlepšení oproti minulému školnímu roku, kdy 
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neprospělo 9 žáků. Vzhledem k tomu, že do školy většinou přicházejí žáci se špatnými studijními 
výsledky ze základních škol, je celkový prospěch za uplynulé období 2,34. Celkový prospěch se zlepšil 
oproti minulému školnímu roku o 0,13. Pedagogičtí pracovníci školy se zaměřují především na zvládnutí 
praktických dovedností a návyků žáků v odborných předmětech a v odborném výcviku.  
 

e.2 Výsledky  závěrečných zkoušek 2015/2016 
 
 

Obor vzdělání 

Počet  žáků Počet žáků 
celkem z toho 

dívky 
vyznamená
ní 

prospěl neprospěl 
z 1 části 

neprospěl 
z více 
částí 

opakuje 
zkoušku 

Kuchař-
číšník 

65-51-H/01 7 5 2 5 0 0 0 

Cukrář 29-54-H/01 8 6 1 7 0 0 0 

Strojní 
mechanik 

23-51-H/01 13 0 3 10 0 0 0 

Zahradník 41-52-H/01 8 6 4 4 0 0 0 

Strav.  
a ubyt. 
služby 

65-51-E/01 4 4 1 3 0 0 0 

Denní 
studium 
celkem 

 40 21 11 29 0 0 0 

 
Ve školním roce 2015/16 konali žáci závěrečné zkoušky podle státního jednotného zadání závěrečných 
zkoušek (JZZZ). Celkový počet žáků 3. ročníku byl 42 žáků. Tři žáci neprospěli v druhém pololetí 
školního roku, a proto nemohli být připuštěni k závěrečným zkouškám v řádném termínu. Zbývajících 39 
žáků vykonalo závěrečné zkoušky úspěšně v řádném termínu. Jeden žák pak po opravných zkouškách 
v srpnu 2016 vykonal úspěšně závěrečnou zkoušku v náhradním termínu v září 2016. Tj. celkově 
vykonalo úspěšně závěrečné zkoušky 40 žáků. 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

 f.1 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2015/16  
 
Cílovou skupinou pro realizaci minimálního preventivního programu byli žáci 1. - 3. ročníků (žáci ve 
věku 15 – 19 let). Mezi základní priority našeho působení na tyto žáky patřilo, aby:  
- znali rizika užívání drog a dalších návykových látek i jejich vliv na zdraví, na stupeň dosaženého 
vzdělání i na budoucí zařazení do společnosti a získání odpovídajícího zaměstnání  
- uměli odmítnout nabízenou drogu a věděli, proč ji odmítají  
- rozuměli vlastnímu hodnotovému systému a dovedli v praxi použít morální kritéria  
- měli rozvinuté základní schopnosti péče o vlastní zdraví  
- znali možnosti externí pomoci, dostanou-li se do problémů.  
 

 Efektivitu výchovného působení na žáky lze dost obtížně posoudit, protože se jedná o 
dlouhodobou a náročnou práci. Avšak ve spolupráci vedení školy s ostatními pedagogickými pracovníky 
je snaha tento úkol zvládnout co nejlépe. Pozitivně byla vyhodnocena koordinace v mezipředmětových 
vztazích, zejména u vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů, které vhodnou formou zavádějí do 
výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu apod.  
Dále pak prostřednictvím svých zástupců v nové žákovské radě (zřízena v září 2015) se žáci školy 
obraceli se svými připomínkami a náměty přímo na ředitele školy, přičemž došlo na základě jejich 
připomínek k zlepšení všednodenního života žáků zejména ve škole (např. vytvoření odpočinkových zón 
s lavičkami v prostorách školy aj.). 
 

Hodnocení jednorázových akcí:  
1. Vstupní dotazník pro žáky 1. ročníku - zjišťování znalostí žáků o drogách, jejich vztah k drogám; 
pohyb žáků v rizikovém prostředí (alkohol, drogy).  
2. Na konci minulého školního roku 2015/2016 byl naplánován a připraven vychovateli domova mládeže 
a třídními učiteli prvních ročníků adaptační kurz „START 2016“ pro žáky 1. ročníků, kteří nastoupí od 1. 
9. 2016. Tento adaptační kurz je zaměřen na sebepoznání osobnosti žáků, využívá řadu zážitkových 
technik  a pomáhá k navázání vztahů v týmu nové třídy i k individuálnímu poznání žáků mezi sebou. 
Hodnota kurzu „START 2016“ z hlediska prevence sociálně patologických jevů může být předmětem 
diskuse, přesto má značnou hodnotu z jiných hledisek (viz výše). Přínosem je zajisté i fakt, že adaptační 
kurz „START 2016“organizuje naše škola vůbec poprvé ve své historii. 
3. Kulturní, společenské, sportovní a jiné akce (návštěvy filmových a divadelních představení, setkání se 
spisovateli v rámci tradičního festivalu „Zeyerovy Vodňany“, přednášky pro žáky 1. ročníků ze strany 
externích institucí – např. Policie ČR aj.).  
4. Škola i domov mládeže organizovaly řadu zdařilých činností pro volný čas žáků. Např. výjezdy na 
kolech do okolí Vodňan nebo projekt „Výšlap na Lomeček“. Trvalou součástí prevence sociálně 
patologických jevů je projednávání těchto jevů na pedagogických radách i na provozních poradách 
jednotlivých úseků školy.  
5. Nástěnky s tematikou prevence sociálně patologických jevů.  
6. Promítání DVD Tváře pervitinu aj.  
7. Užívání dotazníku CRAFFT (závislosti).  
8. Krátké hrané filmy s danou tematikou promítané na domově mládeže.  
9. Sportovní akce ve volném čase žáků (turnaje ve fotbálku, šipkách, sálové kopané, stolním tenisu). 
10. Víceboj středních škol o pohár starosty města Vodňan, který se koná již pravidelně v jarních měsících 
a je hodnocen velmi pozitivně; běh městem Vodňany aj. 
11. Informování kolegů ve škole i na domově mládeže ohledně novinek na drogové scéně a změn 
příslušné legislativy. 
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Hodnocení činnosti Domova mládeže SOUs Vodňany  
 
Cílem bylo využití volnočasových aktivit a zájmu žáků, rozvoj osobnosti žáků a výchova k samostatnosti 
a odpovědnosti. Jednorázové akce, které proběhly na domově mládeže, se setkaly většinou s kladnou 
odezvou.  
Např. akce zaměřené na pozitivní mezilidské vztahy, zdravou výživu, životosprávu, sebepoznání (jaký 
jsem - klady i zápory), škodlivé návyky (alkohol, tabakismus, drogy), dále promítání DVD Tváře 
pervitinu, užití dotazníku CRAFFT (závislosti), promítání krátkých hraných filmů s protidrogovou 
tematikou. 
Dále probíhalo průběžné testování žáků na přítomnost alkoholu a drog po předchozím  písemném 
souhlasu rodičů nezletilých žáků. V některých případech vychovatelé domova mládeže u žáků využívají 
individuální rozhovory s určitým poučením, které vyplyne na závěr pohovoru. 
Sportovní akce probíhaly na domově mládeže v průběhu celého školního roku (turnaje ve fotbálku, 
šipkách, stolním tenisu; vánoční futsalové utkání aj.). Pravidelně je využívána sokolovna k sportovním 
aktivitám domova mládeže.  
Na vybití přebytečné energie slouží na domově mládeže nainstalovaný boxovací pytel a také letošní 
novinka bungee running lano na vyvinutí co největší tažné síly. 
Zvláštní akce jsou organizovány pro mateřské a základní školy (Mikulášská nadílka, Vánoce, Den dětí a 
charitativní bazárek). 
Na téma závislostí je také ve vestibulu domova mládeže umístěna malá žákovská výstava fotografií. V 
rámci minimálního preventivního programu jsme se v uplynulém školním roce zaměřili na všechny 
oblasti rizikového chování mládeže, tj. na závislost na návykových látkách, gamblerství, šikanu, násilí a 
vandalismus, rasismus a záškoláctví. Případy záškoláctví, které jsou i porušením školního řádu, byly 
předmětem jednání jak pedagogických rad, tak i výchovné komise školy. Všemi dostupnými prostředky 
jsme se snažili získávat žáky k pěstování zdravého životního stylu.  
Spolupráce s odborníky a dalšími institucemi probíhala zhruba na stejné úrovni jako v předchozím 
školním roce (besedy s Policií ČR – nprap.. Žežulková -  byly zaměřené na téma kriminalita mládeže s 
důrazem na zneužívání drog. Protidrogové prevenci se věnovala i přednáška streetworkera z Českých 
Budějovic, která probíhala formou hry. Tato akce měla u žáků veliký ohlas, hodnotíme ji jako úspěšnou a 
efektivní. Uskutečnila se přednáška pro žáky prvních ročníků na téma „Drogové závislosti“ s odborným 
lektorem z organizace Prevent Strakonice.  
Závěrem lze říci, že naprostá většina akcí se setkala u žáků s kladnou odezvou. Realisticky vzato, někteří 
naši žáci nepřestanou být kuřáky ze dne na den, nestanou se abstinenty a zodpovědnými jedinci, ale sám 
fakt, že se nebrání komunikaci, je vždy dobrým východiskem k dlouhodobému výchovnému a 
preventivnímu působení.  
 
f.2 Činnost školního metodika prevence ve školním roce 2015/2016 
 
1. Koordinace tvorby a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy.  
2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci (záškoláctví, závislosti, 
násilí, vandalismus, zneužívání sektami, kriminální chování a další sociálně patologické jevy).  
3. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů.  
4. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do 
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců. Prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, 
xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.  
5. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s jednotlivými třídami ve škole a s 
výchovnými skupinami na domově mládeže).  
6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 
problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodiky preventivních aktivit v poradnách a s 
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odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a 
institucemi), jež působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  
7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických 
jevů.  
8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných 
poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně 
osobních údajů.  
9. Aktualizace materiálů na nástěnce pro preventivní aktivity školy.  
10. Plánování, analýza, koordinace a organizace preventivních akcí pro žáky. 
11. Spolupráce s výchovným poradcem školy.  
 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

g.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2 - §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 
 

Ředitel školy Mgr. Pavel Kotál úspěšně absolvoval v listopadu 2015 „Kvalifikační studium pro 
ředitele škol a školských zařízení“ v Národním institutu pro další vzdělávání v Českých Budějovicích 
(dále jen NIDV) podle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.  

Učitelka Bc. Monika Koptyšová absolvovala ve školním roce 2015/2016 druhý ročník 
Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor učitelství odborných předmětů 
(studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pro učitele střední školy). 

Učitelka Věra Hřebečková absolvovala ve školním roce 2015/2016 druhý ročník Zemědělské 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (studium pro splnění kvalifikačních předpokladů 
pro učitele střední školy). 
 
g.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních požadavků (§7 - §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 
 
Studia ke splnění dalších kvalifikačních požadavků (§7 - §9 vyhlášky č.317/2005 Sb.) se žádný 
pedagogický pracovník školy nezúčastnil, ale je plánováno, že zástupce ředitele, ing. Vladimír Kuba, 
zahájí v dalším školním roce 2016/2017 kvalifikační studium „Koordinátor ŠVP“. 
 
g.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (§10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) – průběžné 

vzdělávání 
 

Datum: Název školení: Účel: Účastník školení: 
29.9.2015 Národní systém inspekčního 

hodnocení vzdělávací 
soustavy v České republice 

Seznámení se 
s novými kritérii 
ČŠI při hodnocení 
škol v rámci 
inspekční činnosti 
ČŠI – České 
Budějovice 

Mgr. Pavel Kotál 

7.10.2015 Dotace EU pro školy 
v období 2014 - 2020 

Školení Praha Mgr. Pavel Kotál 

26.10.2015 Školení BOZ a PO Školení 
pedagogických 
pracovníků – 
Vodňany 

všichni učitelé 
vyjma vedoucích 
pracovníků 

26.10.2015 Školení InspIS SET 
Inspekční systém 
elektronického testování 

Školení učitelů 
Vodňany – 
seznámení s novými 
formami inspekční 
činnosti ČŠI 

učitelé včetně 
vedoucích 
pracovníků 
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Datum: Název školení: Účel: Účastník školení: 
1.12.2015 Nízkoprahové zařízení a 

mimoškolní činnost 
Odborný seminář K. Louženská 

9.12.2015 Internetový marketing pro 
školy 

Školení Praha – 
efektivní metody 
náboru žáků 

Ing. Vladimír 
Kuba 

15.1. – 16.1. 
2016 

Co by měl znát správce 
Bakalářů 

Školení Praha – 
vedení školní 
matriky; správa 
systému „Bakaláři“ 

Ing. Vladimír 
Kuba 

24. 3. 2016 Aktivizační metody a formy 
– od skupinové práce ke 
kooperativnímu myšlení 

Školení učitelů – 
moderní metody 
výuky – Vodňany 
(lektor NIDV 
Hradec Králové) 

všichni učitelé 
včetně vedoucích 
pedagogických 
pracovníků 

8. 4. 2016 Ozbrojený útočník ve škole Odborné 
bezpečnostní školení 
pro ředitele škol ve 
Strakonicích 

Mgr. Pavel Kotál 

10. 5. 2016 Setkání ředitelů s ministryní 
školství Kateřinou 
Valachovou, Ph. D. 

Konference 
v Českých 
Budějovicích k 
zavádění inkluze a 
ke změnám 
financování 
regionálního 
školství 

Ing. Vladimír 
Kuba  
(v zastoupení za 
ředitele školy tč. v 
pracovní neschopnosti) 

18. 5. 2016 Workshop v rámci projektu 
Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání (KAP) 

Odborná 
konference 
pořádaná Krajským 
úřadem pro ředitele 
škol 

Mgr. Kotál 

18. 5. 2016 Pracovní setkání ředitelů ve 
Strakonicích 

Legislativní změny a  
aktuální informace 
z oblasti školství 

Mgr. Kotál 

23. 6. 2016 Štěstí přeje připraveným Marketingové 
školení v Českých 
Budějovicích 

Ing. Kuba 

23. 6. 2016 Tvorba rozvrhu Školení formou 
webináře – 
databázový systém 
Bakaláři 

Ing. Kuba 

 
Škola využívá vhodných nabídek NIDV České Budějovice a dalších organizací, moderních 

webinářů i zorganizování školení učitelů přímo ve škole s odborným externím lektorem. Nově se 
zaměřuje také na kvalitní školení v Praze (zatím pro vedoucí pedagogické pracovníky). 
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h.1 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Náborové, kulturní a jiné akce s účastí SOUs Vodňany ve školním roce 2015 – 2016 
 

Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 
1. 9. 2015 Slavnostní zahájení školního 

roku na MěÚ Vodňany pro 
nové žáky 1. ročníku 

Tradiční 
prezentační akce 

Žáci všech oborů 
1. ročníku a 
učitelé SOUs 

11. 9. 2015 Výročí 11. září 2001  Beseda se žáky DM K. Louženská – 
žáci ubytovaní na 
DM 

září 2015 Výtvarná soutěž „Podzim“ Výtvarné techniky D. Urbanová a 
žáci ubytovaní na 
DM 

29. 9 .2015 Národní systém inspekčního 
hodnocení vzdělávací 
soustavy v České republice 

Školení ředitelů škol 
České Budějovice 

Mgr. Pavel Kotál 

1. 10. 2015 Orientační běh městem a 
kvíz o Vodňanech 

Sportovní akce J. Vrba 
K. Louženská 
a žáci ubytovaní 
na DM 

7. 10. 2015 Dotace EU pro školy 
v období 2014 - 2020 

Školení ředitelů škol 
Praha 

Mgr. Pavel Kotál 

8. 10. 2015 Krajská konference 
hromadného stravování 

Školení vedoucích 
školních jídelen 
České Budějovice 

M. Dubská 

12.10. a 14.10. 
2015 

Exkurze do Městské 
knihovny Vodňany 

Exkurze v rámci 
předmětu český 
jazyk a literatura 

Mgr. Vejvodová 

15. 10. 2015 Schůzka výchovných 
poradců základních škol, 
zástupců středních škol a 
Úřadu práce Strakonice 

Náborová a 
propagační akce SŠ 
Blatná 

Mgr. Pavel Kotál 

17. -18. 10. 2015 Orientační běh „Vodňanský 
kapr“ 

sportovní akce K. Louženská 

19. 10. – 23. 10. 
2015 

„Dušičková výstava“ 
výrobků žáků učebního 
oboru „zahradník“ 

Prezentační a 
prodejní akce 

J. Hromádková, 
K. Louženská 

21. 10. – 23. 10. 
2015 

„Vzdělání a řemeslo 2015“ 
České Budějovice 

Náborová a 
propagační akce pro 
střední školy 

M. Vavrušková, 
Bc. Koptyšová, V. 
Hřebečková, Ing. 
Kuba 

23. 10. 2015 „Barva stáří očima 
studentů“ 

Návštěva výstavy 
fotografií v CSP 
Vodňany 

Mgr. Veselá 
Mgr. Vejvodová 
 

24. 10. 2015 „Slavnosti plodů“  
Lhenice 

Aranžmá výstavy J. Hromádková a 
žáci z učebního 
oboru zahradník 

26. 10. 2015 Školení BOZ a PO Proškolení 
pedagogických 
pracovníků SOUs 
Vodňany 

Ing. Volmůt 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 
26. 10. 2015 Školení InspIS SET 

Inspekční systém 
elektronického testování 
České školní inspekce 

Proškolení učitelů 
v práci s databází 
INSPIS SET 

Lektorka 
Bc. Koptyšová 

29. 9. 2015 Pracovní právo Odborné školení 
České Budějovice 

Jiřina Polanská 

3. 11. 2015 Burza škol Strakonice Náborová a 
propagační akce 

Ing. Kuba,  
Bc. Koptyšová 

4. 11. 2015 Burza škol Prachatice Náborová a 
propagační akce 

Ing. Kuba 
Ing. Volmůt 

5. 11. 2015 Účetní uzávěrka 2015 Odborné školení 
České Budějovice 

J. Polanská 

5. 11. 2015 Kvíz o cestování Kvíz pro 1. ročníky 
– žáci ubytovaní na 
DM 

L. Kreuzová 

9. 11. 2015 Prezentace středních škol, 
odborných učilišť a firem v 
Písku 

Náborová a 
propagační akce 

Mgr. Vejvodová 
Bc. Koptyšová 

12. 11. 2015 Malý vzpomínkový večer 
k výročí 17. listopadu  

Přednáška k výročí 
17. listopadu pro 
žáky ubytované na 
DM 

K. Louženská 

20. 11. a 21.11. 
2015 

Dny otevřených dveří SOUs 
Vodňany 

Propagační a 
náborová akce 

Všichni 
pedagogičtí 
pracovníci 

23. 11. – 27.11. 
2015 

Prodejní výstava adventních 
věnců 

Prezentační a 
prodejní akce 

J. Hromádková a 
žáci učebního 
oboru zahradník 

23. 11. 2015 Inventarizace Odborné školení 
České Budějovice 

E. Brabcová 

25. 11. a 26.11. 
2015 

Dny otevřených dveří Propagační a 
náborová akce 

Pedagogičtí 
pracovníci školy 

23. 10. – 27. 10. 
2015  

„Charitativní bazárek“ na 
domově mládeže 

Charitativní akce K. Louženská 

1. 12. 2015 Nízkoprahové zařízení a 
mimoškolní činnost 

odborný seminář K. Louženská 

4. 12. 2015 Divadelní představení 
„Revizor“ 

Divadelní 
představení pro 
žáky školy 

Mgr. Vejvodová a 
třídní učitelé 
jednotlivých tříd 

4. 12. 2015 „Čertovská nadílka“ 
ve školní jídelně 

Předání dárků k 
Mikuláši 

K. Louženská a 
dvojice žákyň 
školy 

7. 12. 2015 „Čertovský tělocvik“ – akce 
pořádaná SOUs Vodňany 
pro žáky MŠ Vodňany 

cvičení pro 
předškoláky 

K. Louženská 

7. 12. 2015 Vánoční turnaj v šipkách na 
DM 

Sportovní akce J. Vrba 

9. 12. 2015 Internetový marketing pro 
školy – moderní metody 
náboru žáků 

Odborné školení 
Praha 

Ing. Kuba 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 
9. 12. 2015 Adventní posezení ve školní 

cukrárně „Kvítek“ 
Akce pořádaná 
SOUs Vodňany pro 
stálé zákazníky 
cukrárny 

K. Louženská 

9. 12. 2015 Výtvarná dílna „Vrkoč“ pro 
seniorky – stálé zákaznice ve 
školní cukrárně „Kvítek“ 

Adventní dekorace K. Louženská 

10. 12. 2015 Vánoční posezení se seniory 
z Vodňan 

Kulturní akce města 
Vodňany 

SOUs Vodňany 
zajišťovalo 
obsluhu hostů – 
M. Nováková a 
žáci učebního 
oboru kuchař-
číšník 

14. 12. 2015 „Andělské malování“ Výtvarná dílna pro 
MŠ Vodňany 

K. Louženská 

14. 12. 2015 Turnaj v halové kopané  Turnaj středních 
škol z Vodňan 
 

Ing. Kuba 
Mužstvo SOUs 
Vodňany získalo 
1. místo (zlatý 
pohár) 

16. 12. 2015 Vánoční posezení seniorů 
partnerské firmy 
Vodňanská drůbež, a. s. 

Kulturní akce firmy 
Vodňanská drůbež, 
a. s. 

SOUs Vodňany 
zajišťovalo 
obsluhu hostů – 
M. Vavrušková a 
žáci učebního 
oboru kuchař-
číšník 

14. 12. – 18. 12. 
2015 

„Prodejní výstava 
vánočních svícnů“ – 
výrobky žáků učebního 
oboru zahradník 

Prodejní a 
prezentační výstava 

J. Hromádková 
K. Louženská 

17. 12. 2015 Návštěva Městského muzea 
a galerie Vodňany 

Adventní  výstava V. Hřebečková a 
žáci ze třídy P1A 

18. 12. 2015 Charitativní bazárek na DM 
- ukončení akce 

Odeslání vybraných 
finančních 
prostředků na konto 
adventních koncertů 

K. Louženská 

18. 12. 2015 Předvánoční setkání 
současných i bývalých 
zaměstnanců školy 

Kulturní a 
společenská akce 

Zaměstnanci 
SOUs Vodňany 

19. 12. – 20. 12. 
2015 

Vodňanské vánoční trhy Propagační, 
kulturní a prodejní 
akce  - vlastní 
prodejní stánek 
SOUs Vodňany 

M. Vavrušková, 
Z. Mauric 

4. 1. 2016 „Řemesla očima dětí“- 
prezentace a zahájení 
výtvarné soutěže 

Akce SOUs 
Vodňany pro žáky 
ZŠ a MŠ ve 
Vodňanech a okolí 

K. Louženská  
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 
13. 1. 2016 Beseda o významu osobnosti 

Jana Palacha 
Vzdělávací, 
výchovná a kulturní 
akce 

K. Louženská - 
žáci ubytovaní na 
DM 

14. 1. 2016 Filmové představení „Hořící 
keř“ 

Kulturní akce J. Vrba – žáci 
ubytovaní na DM 

15. 1. – 16. 1. 
2016 

„Co by měl znát správce 
Bakalářů?“ 

Odborné školení – 
software pro vedení 
školní matriky 
Praha 

Ing. Kuba 

2. 2. 2016 Turnaj v košíkové Sportovní turnaj 
žáků SOUs 
Vodňany a žáků 
školy TRIVIS 

J. Vrba 

5. 2. 2016 „Řemesla očima dětí“- 
v rámci dnů otevřených 
dveří a oslav 10. výročí 
založení SOUs Vodňany 

Vyhodnocení 
výtvarné soutěže ve 
třech kategoriích 

K. Louženská 
Mgr. Vejvodová 
K. Burda 
Mgr. Veselá 

5. 2. 2016 Dny otevřených dveří SOUs 
Vodňany 

Propagační a 
náborová akce 

Pedagogičtí 
pracovníci školy 

6. 2. 2016 Oslava 10. výročí založení 
SOUs Vodňany v rámci dnů 
otevřených dveří 5. 2. – 6. 2. 
2016 

Vzpomínková, 
propagační a 
náborová akce 
spojená s hudebním 
vystoupením ZUŠ 
Vodňany a 
prohlídkou areálu 
školy 

Všichni 
pedagogičtí 
pracovníci školy, 
bývalí 
zaměstnanci a 
pozvaní významní 
hosté 

11. 2. 2016 „Hygienické minimum a 
novinky v oblasti dozoru 
ŠJ“ 

Školení vedoucích 
školních jídelen  

M. Dubská 

11. 2. 2016 Valentýnský kvíz Vědomostní soutěž 
pro žáky ubytované 
na DM 

L. Kreuzová 

11. 2. 2016 Pečení valentýnských 
srdíček 

Tvůrčí dílna pro 
žáky ubytované na 
DM 

D. Urbanová 

12. 2. 2016 Exkurze na výstavu 
orchidejí v Českých 
Budějovicích  

Odborná exkurze 
pro žáky učebního 
oboru zahradník 

Ing. Hlavatý 
J. Hromádková 

17. 2. 2016 „Hygienické minimum pro 
zaměstnance školních 
kuchyní“ 

Odborné školení 
Strakonice 

Provozní 
zaměstnanci ze 
školní jídelny 

17. 2. 2016 „Účtování příspěvkových 
organizací v roce 2016“ 

Odborné školení J. Polanská 
E. Brabcová 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 
29. 2. 2016 „Tvořivé dílny“ pro žáky ZŠ 

Bavorovská v základní škole 
Propagační a 
náborová akce 

M. Nováková a 
žáci z učebního 
oboru cukrář a 
kuchař-číšník 

1. 3. 2016 KOVO JUNIOR 2016 
Strakonice („České 
ručičky“) 

Odborná soutěž pro 
žáky z učebního 
oboru strojní 
mechanik 

Z. Mauric 
3. místo SOUs 
Vodňany  
(žák Jan Fousek 
z S3A) 

2. 3. 2016 „Písecké dortování“ 
Písek 

Odborná cukrářská 
soutěž pro žáky 
z učebního oboru 
cukrář 

J. Márová a 
žákyně Landová, 
Kabelová –  
4. místo SOUs 
Vodňany 

14. 3. 2016 Výtvarná soutěž „Jaro“ Vyhlášení výtvarné 
soutěže pro žáky 
ubytované na DM 

K. Louženská 

15. 3. – 22. 3. 
2016 

Velikonoční prodejní 
výstava 

Propagační a 
prodejní akce 

J. Hromádková – 
výrobky žáků 
z učebního oboru 
zahradník 

18. 3. 2016 „Otevírání jara“ 
FOR GARDEN 2016 
Praha 

Celostátní odborná 
soutěž žáků 
zahradnických škol 

J. Hromádková 
M. Vavrušková 
Žákyně P. 
Tůmová získala 
za svou práci 
zvláštní cenu 
„Czech turismus“ 

23. 3. 2016 „Tvořivé dílny“ pro žáky ZŠ 
Bavorov v základní škole 

Propagační a 
náborová akce 

J. Slepičková a 
žáci z učebního 
oboru zahradník 

23. 3. 2016 Návštěva „Dne otevřených 
dveří“ Dětského domova, 
ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně 

Společenská, 
propagační a 
náborová akce 

Mgr. Kotál 
Ing. Kuba 

24. 3. 2016 „Aktivizační metody a 
formy při vyučování – od 
skupinové práce ke 
kooperativnímu myšlení“ 

Odborné školení 
učitelů v moderních 
metodách výuky 

Všichni učitelé a 
externí lektor 
NIDV České 
Budějovice 

8. 4. 2016 „Ozbrojený útočník ve 
škole“ 
 

Odborné školení 
pro ředitele škol ve 
Strakonicích 

Mgr. Kotál 
Lektoři 
z Krajského 
ředitelství policie 
Jihočeského kraje 

11. 4. 2016 Výtvarná soutěž „Jaro“ Vyhlášení výsledků 
výtvarné soutěže 
pro žáky ubytované 
na DM 

1. místo žákyně 
SOUs Vodňany 
Adamcová a 
Truhlářová 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 
12. 4. a 13. 4. 
2016 

„Kriminalita mládeže“ Beseda s příslušníky 
Policie ČR pro žáky 
1. ročníků všech 
učebních oborů 

Mgr. Veselá 

12. 4. - 13. 4. 
2016 

„Čteme dětem“ Kulturní a 
propagační akce 
domova mládeže 
v rámci spolupráce 
se základními 
školami  

K. Louženská 

12. 4. 2016 Beseda s pracovníky 
organizace „Prevent 
Strakonice“ 

Beseda pro všechny 
žáky 1. ročníků o 
riziku užívání 
konopných drog a 
představení práce 
terénních 
pracovníků 

Ing. Kuba 

12. 4. 2016 Krajská konference 
hromadného stravování 
„Jaro 2016“ 
České Budějovice 

Odborný seminář 
pro vedoucí 
školních jídelen 

M. Dubská 

18. 4. 2016 Beseda s pracovníky 
organizace „Prevent 
Strakonice“ 

Beseda pro žáky 2. 
ročníků o riziku 
užívání konopných 
drog a představení 
práce terénních 
pracovníků  

Ing. Kuba 

19. 4. 2016 Exkurze do firmy  
ŠKODA AUTO 
Mladá Boleslav 

Odborná exkurze 
pro žáky z učebního 
oboru strojní 
mechanik 

Ing. Volmůt 

20. 4. 2016 Beseda se spisovateli 
v rámci 20. ročníku festivalu 
„Zeyerovy Vodňany 2016“  

Vzdělávací a 
kulturní akce 
Městské knihovny 
Vodňany 

Mgr. Vejvodová 
 

26. 4. 2016 „Horažďovický větrník“ 
Horažďovice 

Odborná soutěž pro 
žáky z učebního 
oboru cukrář 

Bc. Koptyšová 
J. Márová 
a žákyně 
Landová, 
Kabelová získaly 
4. místo pro SOUs 
Vodňany 

10. 5. 2016 Setkání ředitelů s ministryní 
školství Kateřinou 
Valachovou 

Konference v Č. 
Budějovicích k 
zavádění inkluze a 
ke změnám 
financování 
regionálního 
školství 

Ing. Vladimír 
Kuba  
(v zastoupení za 
ředitele školy tč. v 
pracovní neschopnosti) 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 
11. 5. 2016 „Netradiční úprava 

vodňanského kapra“ 
Tradiční odborná 
soutěž pořádaná 
SOUs Vodňany 
v rámci 
„Vodňanských 
rybářských dnů 
2016“pro žáky 
z učebního oboru 
kuchař-číšník 

M. Vavrušková 
M. Nováková 
2. místo SOUs 
Vodňany 

13. 5. 2016 Mobilní planetárium a 
výstava hlavolamů 

Prohlídka 
mobilního 
planetária a výstavy 
hlavolamů 

Ing. Kuba 
Mgr. Veselá a 
žáci SOUs 
Vodňany 

18. 5. 2016 Workshop v rámci projektu 
„Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání“ (KAP) 

Odborná 
konference 
pořádaná Krajským 
úřadem v Českých 
Budějovicích 

Mgr. Kotál 

18. 5. 2016 Pracovní setkání ředitelů ve 
Strakonicích 

Legislativní změny a  
aktuální informace 
z oblasti školství 

Mgr. Kotál 

18. 5. 2016 Odborná exkurze do 
botanické zahrady v Plzni 

Exkurze J. Hromádková 
Mgr. Bínová a 
žáci z učebního 
oboru zahradník 

18. 5. 2016 Bidvest Tour 2016 Veletrh 
kuchařských 
produktů a 
technologií 
s ochutnávkou jídel 
a kuchařská show 

Uhlíková 
Ruczkowská 

19. 5. 2016 Filmové představení  
„Lída Baarová“ 

Kulturní akce pro 
všechny třídy školy 

Mgr. Vejvodová a 
třídní učitelé 

20. 5. – 22. 5. 
2016 

„Kulturní památky a 
příroda jižního Slovenska“ 

Školní výlet J. Márová 
 

31. 5. 2016 Exkurze do Hvězdárny a 
planetária České Budějovice 

Exkurze M. Nováková 
Žáci z učebního 
oboru kuchař-
číšník 

1. 6. 2016 Sokolské rozloučení členů 
MDD na závěr školního 
roku v cukrárně „Kvítek“ 

Společenská a 
kulturní akce 

K. Louženská 

14. 6. 2016 Víceboj středních škol o 
pohár starosty města 

Sportovní akce pro 
žáky vodňanských 
středních škol 

Ing. Kuba 
J. Vrba 

15. 6. 2016 Exkurze do Hvězdárny a 
planetária České Budějovice 

Exkurze Mgr. Vejvodová 
Žáci z učebního 
oboru strojní 
mechanik 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 
22. 6. 2016 Účetní uzávěrka 

příspěvkových organizací 
České Budějovice 

Odborné školení Eva Brabcová 

22. 6. 2016 Exkurze do strojírenské 
firmy ČZ Strakonice, a. s. 
 

Odborná exkurze  Ing. Volmůt 
Žáci z učebního 
oboru strojní 
mechanik 

23. 6. 2016 Oslavy 700. výročí narození 
Karla IV. 

Společná kulturní 
akce organizovaná 
SOUs Vodňany a ZŠ 
a Gymnáziem 
Vodňany  
(zábavné soutěžní 
dopoledne) 

K. Louženská a 
vychovatelé DM; 
učitelé základní 
školy 

23. 6. 2016 „Štěstí přeje připraveným“ 
České Budějovice 

Odborné 
marketingové 
školení – nábor 
nových žáků 
v rámci přijímacího 
řízení 

Ing. Kuba 

23. 6. 2016 Tvorba rozvrhu v systému 
„Bakaláři“ 

Odborné školení 
(webinář) – 
ovládání 
databázového 
programu 
„Bakaláři“ 

Ing. Kuba 

 
h.2 Účast školy v odborných soutěžích 
 

Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 
14. 12. 2015 Turnaj středních škol 

v halové kopané 
Sportovní akce 1.místo SOUs 

Vodňany (zlatý 
pohár Nadace 
Agrofert) 

2. 2. 2016 Turnaj v košíkové Sportovní soutěž Žáci SOUs 
Vodňany a školy 
TRIVIS Vodňany 

1.3. 2016 Soutěž KOVO JUNIOR 
2016 („České ručičky“) 
Strakonice 
 

Odborná soutěž pro 
žáky z učebního 
oboru strojní 
mechanik 

3. místo SOUs 
Vodňany – žák 
Jan Fousek 
(diplom Cechu 
KOVO) 

2. 3. 2016 „Písecké dortování 2016“ 
Písek 
 

Odborná cukrářská 
soutěž 

Žákyně 
z učebního oboru 
cukrář Anna 
Kabelová a Jana 
Landová 
4. místo SOUs 
Vodňany 
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18. 3. 2016 Soutěž „Otvírání jara“ 
Praha - PVA Letňany  
FOR GARDEN 2016 

Celostátní odborná 
soutěž žáků 
zahradnických škol  

M. Vavrušková 
J. Hromádková, 
žákyně Tůmová 
z učebního oboru 
zahradník zde 
získala zvláštní 
cenu „Czech 
turismus“ 

26. 4. 2016 „Horažďovický větrník“ 
Horažďovice 

Odborná soutěž pro 
žáky z učebního 
oboru cukrář 

Bc. Koptyšová 
J. Márová – 
žákyně A. 
Kabelová a J. 
Landová 4. místo 
SOUs Vodňany 

11. 5. 2016 „Netradiční úprava 
vodňanského kapra“ 
v rámci „Vodňanských 
rybářských dnů 2016“ 

Odborná kuchařská 
soutěž organizovaná 
SOUs Vodňany 

M. Vavrušková 
M. Nováková a 
žáci Tereza 
Tesařová,  
Michal Matějka 
2. místo pro SOUs 
Vodňany 

14. 6. 2016 Víceboj středních škol 
„O pohár starosty města 
Vodňany“ 

Sportovní soutěž 
středních škol 
z Vodňan 

Ing. Kuba 
J. Vrba 
2. místo SOUs 
Vodňany 
v kopané; žák 
Filip Hubáček 
běh na 1000 m 
2. místo 

 
i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (dále jen ČŠI)  
 
Ve dnech 9. 5. – 20. 5. 2016 proběhlo ze strany ČŠI elektronické testování žáků prvních ročníků 

naší střední školy na dálku. Testovala se matematická gramotnost žáků a průměrná úspěšnost našich žáků 
byla 51%, což je velmi dobrý výsledek. 

Ve školním roce 2015/2016 proběhla ve škole také kontrola ČŠI na místě, a to dne 6. 6. 2016. 
Jednalo se o kontrolu dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Konkrétně se jednalo o 
kontrolu přípravy a průběhu závěrečných zkoušek se zaměřením na učební obor strojní mechanik 
(kontrola stanovení termínů závěrečné zkoušky, kontrola využívání jednotných zadání závěrečných 
zkoušek - JZZZ, kontrola jmenování zkušební komise, kontrola dokumentace závěrečných zkoušek a 
kontrola průběhu praktických zkoušek u učebního oboru strojní mechanik). V žádné z kontrolovaných 
oblastí nebylo zjištěno porušení právních předpisů (Protokol o kontrole čj. ČŠIC-517/16-C). 

Dále se naše škola zúčastnila inspekčního elektronického zjišťování ČŠI (systém InspiS DATA, 
modul INEZ) ve čtyř různých oblastech. Byla to prevence rizikového chování žáků ve škole, výuka 
občanské výchovy, výuka tělesné výchovy a vzdělávání žáků v oblasti bezpečnosti. 
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j)Základní údaje o hospodaření školy 
 

j/1  Ukazatele stanovené krajským úřadem 
 

Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací  
poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů 

    
 
 

Účelový 
znak 

 
 
 

Ukazatel 

 
              

Poskytnuto 
k 

31.12.2015 

Vráceno v 
průběhu roku 

na 
výdajový účet 
poskytovatele 

 

 
 
 

Použito k 
31.12.2015 

 
Vratka 

dotace při 
finančním 

vypořádání 

a a 1 2 3 4 
 A.1. Neinvestiční dotace celkem  13 348 536,00 0,00 13 348 536,00 0 

33 353 Přímé náklady na vzdělávání celkem  12 604 000,00  12 604 000,00 0 
    - z  toho:  a) platy  9 205 000,00  9 205 000,00 0 
                     b) OON  5 000,00  5 000,00 0 
                     c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 3 394 000,00  3 394 000,00 0 

33 024  Bezplatná výuka ČJ přizpůs. potřeb. žáků - cizinců z třetích zemí     
    - z  toho  a) platy      
                    b) OON     
                    c) odvody     
                    d) FKSP     
                    e) ONIV     

33 025 Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdrav. postižením     
    - z toho:  ONIV     

33 038 Excelence středních škol 2014     
    - z  toho  a) platy      
                    b) odvody     
                    c) FKSP     

33 044 Podpora logoped. prevence v předškolním vzdělávání      
    - z  toho  a) platy      
                    b) OON     
                    c) odvody     
                    d) FKSP     
                    e) ONIV      

33 049 RP na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 295 720,00  295 720,00 0 
    - z  toho  a) platy  219 052,00  219 052,00 0 
                    b) odvody 74 478,00  74 478,00 0 
                    c) FKSP 2 190,00  2 190,00 0 

33 050 Psycholog  a spec. ped. ve školách a metodik-spec. ve škol. por. 
zař. 

    

    - z  toho:  a) platy     
                     b) odvody     
                     c) FKSP     

33052 RP - Zvýšení platů  pracovníků regionálního školství v roce 2015 384 261,00  384 261,00 0 
    - z  toho:  a) platy 284 638,00  284 638,00 0 
                     b) odvody 96 777,00  96 777,00 0 
                     c) FKSP 2 846,00  2 846,00 0 

33 060 RP- Podpora zabezpečení škol a školských zařízení na rok 2015     
33 061 RP - zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství  2015 64 555,00  64 555,00 0 

    - z  toho  a) platy  47 819,00  47 819,00 0 
                    b) odvody 16 258,00  16 258,00 0 
                    c) FKSP 478,00  478,00 0 

33 435 Vzdělávání  dětí osob se  státní. přísl. jiného člen. státu EU      
    - z  toho  a) platy      
                    b) OON     
                    c) odvody     
                    d) FKSP     
                    e) ONIV     

33 457 Asist. ped. pro děti, žáky a stud. se soc. znevýhodněním      
    - z  toho  a) platy      
                    b) odvody     
                    c) FKSP     

33 122 Oblast sociální prevence a prevence kriminality     
    - z  toho:  a) OON     
                     b) ONIV     
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V návaznosti na počet žáků školy nám byly krajským úřadem poskytnuty prostředky – viz výše uvedeno 
v tabulce. Veškeré prostředky byly čerpány v souladu s platnými předpisy. Limit počtu zaměstnanců byl 
dodržen. 
Do FKSP bylo převedeno 1 % z prostředků na platy. 
 

j/2. Ukazatele stanovené zřizovatelem v tisících Kč  
 

Pro rok 2015 nám byl zřizovatelem schválen v rámci rozpočtu provozní příspěvek ve výši 2 454 500,- Kč 
a účelově určený příspěvek na stipendia žáků ve výši 200.000,- Kč. 
Na stipendia žáků bylo vyplaceno 199.700,- Kč, zbývající částka ve výši 300,- Kč byla vrácena na účet 
Města Vodňany. 
Prostředky na provoz  byly vyčerpány v plné výši, limit byl dodržen.  
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti byl 0,- Kč. 
 

j/3. Tvorba a užití peněžních fondů 
v Kč 
Název fondu Stav k 1.1. Tvorba Použití Stav k 31.12. 
Fond odměn 225.000 30.000 0 255.000 
Fond kulturních a sociálních potřeb 65.213 100.931 87.629 78.515 
Rezervní fond 400.371 73.761 370.908 103.224 
FRM, Investiční fond 103.566 434.994 520.917 17.643 

 

Tvorba i použití fondů bylo v souladu s platnými předpisy a nařízeními zřizovatele. 
 
j/4. Použití dalších zdrojů  
 

 V roce 2015 nám byl z rozpočtu Města Vodňany poskytnut  účelový příspěvek ve výši 7.320,- Kč  
na primární prevenci ve škole. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši.  
 V roce 2016 škole byla poskytnuta částka 10 000,- Kč na podporu sportovních, kulturních a jiných 
zájmových aktivit (akce „Den otevřených dveří k 10. výročí založení SOUs Vodňany“). 
 
j/5 Doplňková činnost 
 
Výsledek hospodaření z hostinské činnosti 18.491,55 
Výsledek hospodaření z ubytování  43.401,98 
Výsledek hospodaření z školení, kurzy 0 
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 
celkem k 31.12.2015 

61.893,53 

 

Škola má povoleny tři okruhy doplňkové činnosti: hostinskou činnost, ubytovací služby, školení a kurzy.  
Hospodářský výsledek = zisk : 61.893,53 Kč 
 
Vykonávání doplňkové činnosti má pro SOUs Vodňany značný význam z důvodu finančního přínosu.  
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti bude použit na další rozvoj školy a odborného výcviku. 
 

j/6 Hospodářský výsledek 
 
Ukazatel Kč 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti  0,--  
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 61.893,53 
Výsledek hospodaření celkem k 31.12.2015 před zdaněním 61.893,53 
Daň z příjmů -- 
Dodatečné odvody daně z příjmů -- 
Výsledek hospodaření po zdanění (+ zisk, - ztráta) 61.893,53 
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Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl   0,00 Kč, 
doplňková činnost skončila ziskem   61.893,53 Kč, 
tj. celkem za organizaci   61.893,53 Kč.  
 
j/7 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč 
 
Výsledek hospodaření celkem k 31.12.2015 61.893,53 
z toho schválená výše zřizovatelem do:  
rezervní fond 61.893,53 
fond odměn          0,-- 
 
k)  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 Naše škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 
l)  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  
 

Ve školním roce 2015/2016 škola nepořádala žádné vzdělávací kurzy v rámci dalšího vzdělávání a 
 celoživ otního učení. 

 
 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2015/2016 škola získala finance z programové dotace Města Vodňany ve výši: 
1) Částku 10 000,- Kč na podporu sportovních, kulturních a jiných zájmových aktivit (akce „Den 

otevřených dveří k 10. výročí založení SOUs Vodňany“); 
2) Částku 7 320,- Kč na primární prevenci ve škole a na domově mládeže (účelový příspěvek na 

prevenci). 
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n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

 

• V SOUs Vodňany není ustavena odborová organizace. 
• Při realizaci výchovně-vzdělávacího procesu spolupracuje SOUs Vodňany s níže uvedenými 

partnery, s nimiž je sepsána smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách odborného výcviku podle § 
65 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon): 

 
Organizace: Pracoviště odborného výcviku: Učební obor: 

A. Pöttinger spol. s r. o., 
Vodňany 

dílenské pracoviště SOUs 
Vodňany v továrně a další 

provozy firmy 

strojní mechanik 

Klima, a. s. Prachatice provozní prostory firmy strojní mechanik 
Vodňanská drůbež, 
a. s.  

závodní kuchyně stravovací a ubytovací služby 
kuchař-číšník 

Centrum sociální 
pomoci Vodňany 

kuchyně stravovací a ubytovací služby 
kuchař-číšník 

Ganymed s. r. o. 
Vodňany 

provoz restaurace Družba kuchař-číšník 
stravovací a ubytovací služby 

Hotel Prajer Vodňany provoz restaurace kuchař-číšník 
Restaurace Zlatý 
soudek Vodňany 

provoz restaurace kuchař-číšník 

Zahradnictví Milan 
Holý Vodňany 

zahrada a skleníky zahradník 

Zahradnictví U Šikuly zahrada zahradník 
Květinová síň Rustika 
Vodňany 

prodej a vazba květin zahradník 

Oldřich Schönbauer 
Hospic Prachatice 

kuchyně stravovací a ubytovací služby 

 
U učebního oboru strojní mechanik je výhodou, že absolventi tohoto oboru dostávají po vyučení nabídku 
pracovního uplatnění u firmy A. Pöttinger s. r. o. Vodňany. 
 
 

o) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (§18 zákona č. 106/1999 Sb.,. o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů) 

 

Počet podaných žádostí o informace:  0 
 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 
 

Počet stížností podaných podle §16a (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ):  0 
 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb.     0 
Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu 
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil 
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona 106/1999 Sb., včetně nákladů 
na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení :     0,00 Kč 


	A.1. Neinvestiční dotace celkem 

