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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 

Facebook školy www.facebook.com/SOUsVodnany/ 

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 strávníků 

Ředitel školy Mgr. Pavel Kotál 

 

Personální řízení Mgr. Pavel Kotál 

Zástupce ředitele školy Ing. Vladimír Kuba 

 

Vedoucí ekonomického 

úseku 

Jiřina Polanská 

Vedoucí vychovatelka 

domova mládeže 

Květoslava Louženská 

Vedoucí školní jídelny Milena Dubská 

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
../../Od%20října%202016/www.sousvodnany.cz
http://www.facebook.com/SOUsVodnany/
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. Michaela Šmídová 

 člen školské rady Ing. Vladimír Kuba 

2. Zástupci zřizovatele Václav Heřman 

 Jindra Procházková 

3. Zástupci zákonných 

zástupců nezletilých žáků a 

zástupci zletilých žáků 

Dagmar Maliňáková 

Markéta Svatková 

 

 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, ŠVP Kuchař) 

 

 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 

 

6. 29-56-H/01 Řezník-uzenář (ŠVP Řezník-uzenář) 

 

 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. Bartošová Jiřina, Mgr. 

 

Učitelka SŠ/ANO VŠ/Učitelství pro 

SŠ/magisterský studijní 

program 

4. Bínová Eva, Mgr. 
(ukončení pracovního poměru  

31. 7. 2019) 

 

Učitelka SŠ/ANO VŠ/Učitelství pro 

SŠ/magisterský studijní 

program 

5. Čechová Jana, Ing. 

 

 

Učitelka SŠ/ANO VŠ zemědělská a učitelství 

odborných předmětů pro SŠ 

6. Hodinová Alexandra, Mgr. 
(od 1. 8. 2019) 

Učitelka SŠ/ANO VŠ přírodovědecká/ 

magisterský studijní 

program 

7 Hřebečková Věra, Ing. 

 

 

Učitelka SŠ/ANO 

 

VŠ zemědělská a učitelství 

odborných předmětů pro SŠ 

8. Miková Milena, Ing. 
 

Učitel SŠ/ANO 

 

VŠ báňská a učitelství 

odborných předmětů pro SŠ 

9. Šmídová Michaela, Ing. 

 

Učitelka SŠ/ANO VŠ zemědělská a učitelství 

odborných předmětů pro SŠ 

10. Vaňatová Jana, Ing. 
(od 26. 8. 2019) 

Učitelka SŠ/ANO VŠ ekonomická a učitelství 

všeobecně vzdělávacích 

předmětů pro SŠ 

11. Veselá Kristina, Mgr. 

 

 

Učitelka ZŠ a SŠ/ANO VŠ/Učitelství pro 

SŠ/magisterský studijní 

program 

12. Volmůt Lubomír, Ing. 

 

 

Učitel SŠ/ANO VŠ zemědělská a učitelství 

odborných předmětů pro SŠ 

13. Zdobinská Gabriela, Mgr. 
(ukončení pracovního poměru 

31. 8. 2019) 

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 

 

 

Vedoucí 

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. Ivan Kolesa 

 

učitel OV/ANO SPŠ strojní, SPŠ 

elektrotechnická; výuční list 

automechanik, DPS 

7. Václav Hanžl, 

PaedDr. 
(zástup od 26. 11. 2018 do 

18. 2. 2019) 

učitel OV/ANO VŠ, SŠ, učitelství odborných 

předmětů 

8. Pavel Sochor 

 

učitel OV/ANO SOU zemědělské 

SŠ s maturitou, DPS 

9. Košatková Daniela 
(ukončení pracovního 

poměru 31. 8. 2019) 

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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c.4 Nepedagogičtí pracovníci – součást střední škola  
 

Poř. 

číslo 

Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Vzdělání 

1. Polanská Jiřina vedoucí ekonomického úseku SŠ s maturitním 

vysvědčením 

2. Brabcová Eva účetní  SŠ s maturitním 

vysvědčením 

3. Kolářík Petr údržbář, topič SŠ s výučním 

listem 

4. Louženská Ivana uklízečka na domově mládeže SŠ s výučním 

listem 

5. Kýbusová Vladimíra 
(ukončení pracovního poměru 30. 6. 2019) 

uklízečka ve škole a školní jídelně SŠ s výučním 

listem 

6. Malkusová Marie skladnice SŠ s výučním 

listem 

7. Pečená Ivona 
(zástup od 1. 12. 2018 do 30. 6. 2019; 

pracovní poměr od 1. 7. 2019) 

uklízečka ve škole a školní jídelně SŠ s výučním 

listem 

 

c.5 Nepedagogičtí pracovníci – součást školní jídelna 

 

Poř. 

číslo 

Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Vzdělání 

1. Dubská Milena vedoucí školní jídelny SŠ s maturitním 

vysvědčením 

2. Bromová Zdeňka  
(zástup od 8. 1. 2019 do 4. 3. 2019) 

vedoucí školní jídelny SŠ s maturitním 

vysvědčením 

3. Steierová Pavla  

 

hlavní kuchařka SŠ s výučním 

listem 

4. Ruczkowská Dagmar  kuchařka SŠ s výučním 

listem 

5. Uhlíková Ivana kuchařka SŠ s výučním 

listem 
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d) Údaje o přijímacím řízení  
 

 

Žáci přijatí do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2019/2020 
 

Obor vzdělání 

Počet přihlášených 

žáků 

Počet přijatých žáků  

(odevzdali zápisový lístek) 

celkem z toho  

dívky 

celkem z toho  

dívky 

Cukrář 30 30 19 19 

Kuchař-číšník 13 6 6 4 

Zahradník 25 18 19 12 

Strojní 

mechanik 

26 0 17 0 

Řezník 

uzenář 

11 1 9 1 

Stravovací a 

ubytovací 

služby 

5 3   

Potravinářská 

výroba 

3 2   

 

Do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 bylo podáno v přijímacím řízení celkem 113 přihlášek, 

zápisové lístky odevzdalo 70 žáků. V září 2019 ovšem navštěvovalo 1. ročník celkem 82 žáků (10 žáků 

přestoupilo z jiných středních škol, 4 žáci opakují 1. ročník a 2 žáci nenastoupili, ačkoliv odevzdali 

zápisový lístek). 
 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

e.1 Celkové hodnocení žáků k 28. 6. 2019 
 

třída 
počet 

žáků 

celkem 

hodnocení chování 

průměrný 

prospěch 

absence žáků 
vyzname- 

nání 

prospěl neprospěl nehodnocen uspokojivé neuspokojivé celkem neomluvená 

S1.A 7 2 4 1 0 0 0 1,874 420 6 

Z1.A 5 0 4 1 0 1 0 2,429 377 12 

K1.A 12 0 9 3 0 0 3 2,715 1180 154 

C1.A 16 2 9 2 5 0 4 2,293 2457 361 

R1.A 8 2 6 0 0 1 0 1,936 728 24 

P1.A 4 1 3 0 0 0 0 2,040 417 0 

C2.A 9 0 5 2 2 2 0 2,532 1550 30 

K2.A 8 0 8 0 0 2 1 2,538 812 42 

R2.A 5 1 3 1 0 1 0 2,529 795 255 

S2.A 20 6 12 2 0 0 1 2,327 1893 179 

Z2.A 7 3 3 1 0 1 0 2,091 675 16 

P2.A 6 0 4 1 1 1 2 2,521 1102 98 

K3.A 6 0 5 1 0 0 0 2,347 232 9 

C3.A 10 0 9 0 1 0 1 2,218 857 150 

S3.A 17 1 15 1 0 1 0 2,721 1377 19 

Z3.A 16 1 13 1 1 2 0 2,545 1064 55 

P3.A 3 0 3 0 0 1 1 2,278 378 4 

celkem 159 19 115 17 10 13 13 2,349 16314 1414 

 

Vzhledem k tomu, že do školy přicházejí žáci se špatnými studijními výsledky ze základních škol, je 

celkový prospěch za uplynulé období 2,349. Celkový prospěch se oproti minulému školnímu roku mírně 

zlepšil. Pedagogičtí pracovníci školy se zaměřují především na zvládnutí praktických dovedností a 

návyků žáků v odborných předmětech a v odborném výcviku.  



 10 

e.2 Výsledky závěrečných zkoušek 2018/2019 
 

Obor vzdělání 

Počet žáků Počet žáků 

celkem z toho 

dívky 

vyznamenání prospěl neprospěl 

z 1 části 

neprospěl 

z více 

částí 

opakuje 

zkoušku 

Kuchař-

číšník 

65-51-H/01 5 5 2 3 0 0 0 

Cukrář 29-54-H/01 9 9 3 6 0 0 0 

Strojní 

mechanik 

23-51-H/01 16 0 4 12 0 0 0 

Zahradník 41-52-H/01 16 13 3 11 2 0 0 

Stravovací a 

ubytovací 

služby 

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

Denní 

studium 

celkem 

 49 28 13 33 3 0 1 

 

Ve školním roce 2018/19 konali žáci závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání závěrečných zkoušek. 

Celkem prospělo u závěrečné zkoušky 46 žáků (v řádném a náhradním termínu). Neprospěli 3 žáci. 

V náhradním termínu v září 2019 konaly závěrečné zkoušky dvě žákyně. Jedna žákyně měla konat 

opravnou zkoušku, ale ke zkoušce se bez řádné omluvy nedostavila, a tudíž neprospěla. S vyznamenáním 

u závěrečných zkoušek prospělo celkem 13 žáků. 
 

f)Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

 f.1 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2018/2019  
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali v úsilí o vytvoření otevřené školy s demokratickým 

klimatem, tj. o vytvoření vhodného prostředí založeného na důvěře, respektu, vstřícnosti a spolupráci, na 

uplatňování demokratických vztahů, principů a hodnot v každodenním životě žáků. Cílovou skupinou pro 

realizaci minimálního preventivního programu (dále jen MPP) 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; 

- uměli smysluplně využívat volný čas a znali možnosti externí pomoci, dostanou-li se do problémů.  

O těchto tématech jsme diskutovali se žáky v rámci běžného vyučování (např. v předmětech občanská 

nauka, základy přírodních věd, biologie, společenská výchova a také výběrově v rámci tělesné výchovy). 

 Efektivitu výchovného působení na žáky lze dost obtížně posoudit, protože se jedná o 

dlouhodobou a náročnou práci. Tento úkol se všichni zapojení snažili zvládnout co nejlépe. Pozitivně 

byla opět vyhodnocena koordinace v mezipředmětových vztazích, zejména u vyučujících všeobecně 

vzdělávacích předmětů, kteří vhodnou formou zavádějí do výuky etickou výchovu, mediální výchovu, 

právní výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu. 
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 Na realizaci MPP se podílelo vedení školy (ředitel, zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka 

domova mládeže a pověřená vedoucí učitelka odborného výcviku) a zejména školní metodička prevence a 

výchovná poradkyně školy. Stranou nezůstali samozřejmě pedagogičtí pracovníci (třídní učitelé, učitelé 

odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, učitelé odborného výcviku a vychovatelé domova 

mládeže). 

 Dále se pak prostřednictvím svých zástupců v žákovské radě žáci školy obraceli se svými 

připomínkami a náměty přímo na ředitele školy. Na základě jejich připomínek došlo k dalšímu zlepšování 

všednodenního života žáků ve škole i na domově mládeže. Preventivní práce s žáky prostřednictvím 

žákovské rady má další pozitivní důsledky v životě školy (např. snižující se počet škod na vybavení a 

majetku školy způsobených žáky; dodržování zákazu kouření ve škole a v areálu školy apod.). 

 V průběhu školního roku 2018/2019 proběhla řada schůzek za přítomnosti ředitele školy, školního 

metodika prevence a výchovné poradkyně, jednak s cílem realizace prevence sociálně patologických jevů, 

jednak při řešení konkrétního jednání žáků, které vykazovalo znaky poruch chování. Většinou se jednalo 

pouze od drobné konflikty mezi žáky a vždy byla vyvinuta maximální snaha najít takové řešení vzniklé 

situace, které by prospělo všem zúčastněným žákům. Školní poradenské pracoviště využívali zejména 

žáci 3. ročníků při plánování svého dalšího studia po absolvování středního vzdělání s výučním listem 

v naší škole. 

 Kromě tematických bloků ve výuce, které jsou samozřejmou součástí náplně jednotlivých 

vzdělávacích oblastí, a jichž se účastnili v podstatě všichni žáci školy, byly realizovány následující 

aktivity: 

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 2018/2019 byl připraven vychovateli domova mládeže a třídními 

učiteli prvních ročníků adaptační kurz „START 2019“ pro žáky 1. ročníků, kteří nastoupili od 2. 9. 2019. 

Tento adaptační kurz je už tradičně 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 2019“ je významná z hlediska nespecifické primární prevence. 

3. Kulturní, společenské, sportovní a jiné akce (návštěva knihovny, návštěvy filmových a divadelních 

představení, setkání se spisovateli v rámci tradičního festivalu „Zeyerovy Vodňany“, přednášky pro žáky 

1. ročníků ze strany externích institucí – např. Prevent Strakonice, Policie ČR aj.).  

4. Škola i domov mládeže organizovaly řadu zdařilých činností pro volný čas žáků. Např. výjezdy na 

kolech do okolí Vodňan nebo tradiční 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 každoročně 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. 

12. Školení na téma „Kyberšikana“, jehož se zúčastnilo vedení školy, výchovná poradkyně, metodička 

prevence a zájemci z řad pedagogických pracovníků školy. 
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Vyhodnocení MPP na Domově 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, netolismus), 

promítání krátkých hraných filmů s protidrogovou tematikou. 

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.  

Zvláštní akce jsou organizovány pro mateřské a základní školy (Mikulášská nadílka, Vánoce, Den dětí a 

charitativní bazárek). 

V rámci MPP se vychovatelé domova mládeže zaměřují 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 se zaměřením na kriminalitu mládeže a na zneužívání drog). 

Uskutečnily se přednášky 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 2018/2019 
 

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. 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).  

5. 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 

odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a 

institucemi), jež působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.  

6. Mapování a řešení sociálně patologických jevů ve škole i na domově mládeže. 

7. Spolupráce s rodiči a žáky při řešení problémů. 

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických 

jevů. 

9. Spolupráce s výchovným poradcem školy. 

10. Plánování, analýza, koordinace a organizace preventivních akcí pro žáky.  
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f.3 Činnost výchovného poradce ve školním roce 2018/2019 
 

Hlavním cílem práce bylo v maximální míře prakticky realizovat obsah výchovně vzdělávacího 

plánu. Zároveň tak naplnit poslání funkce výchovného poradce, a to zejména funkce poradenské, 

metodické, preventivní a koordinační. Také ve školním roce 2018/2019 bylo důležitým úkolem 

pokračování v integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 25 vyhlášky 

27/2016 Sb. ve znění pozdějších zákonů, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných. Ve školním roce 2018/2019 se dle plánů pedagogické podpory (dále jen PLPP) vzdělávalo 

celkem 10 žáků z 1. – 3. ročníku. 

Byly realizovány čtyři individuální vzdělávací plány (dále jen IVP) pro žáky 1. a 2. ročníku. Na 

škole působil jeden asistent pedagoga ve 3. ročníku u žáků z učebního oboru zahradník, přičemž 

sedmnácti žákům byla poskytována podpůrná opatření 2. a 3. stupně. 

 Po obdržení veškerých nutných podkladů ze strany školských poradenských zařízení (dále jen 

ŠPZ) byla nadále doplňována databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která je nezbytná pro 

pedagogickou činnost a práci s těmito žáky. Žákům byla věnována zvýšená pozornost s ohledem na jejich 

potřeby (individuální přístup ve výuce, konzultace). Přínosná byla spolupráce s ŠPZ (PPP a SPC -  

Strakonice, Prachatice a České Budějovice), s nimiž jsme konzultovali IVP, podpůrná opatření a případné 

problémy spojené se SVP a diagnostikou žáků.  

 Výchovná poradkyně pravidelně řešila výchovné a vzdělávací problémy žáků jednak formou 

individuálních pohovorů, kdy bylo důležité navázání vztahu důvěry mezi žáky a poradkyní, a také 

se zákonnými zástupci těchto žáků. Při řešení závažnějších problémů spolupracovala výchovná 

poradkyně s vedením školy (jednání výchovné komise školy). Konkrétní problémy byly řešeny ve 

spolupráci s třídními učiteli a ostatními výchovnými pracovníky včetně vedení školy. Důležitou součástí 

práce byla spolupráce s vychovateli domova mládeže, učiteli odborného výcviku a s metodikem primární 

prevence. Tato spolupráce napomáhala včasnému odhalování a řešení problémových situací (absence ve 

škole, nevhodné chování a špatný prospěch žáků).  

 V uplynulém školním roce došlo k řadě setkání s rodiči nezletilých žáků, a to za přítomnosti 

ostatních výchovných pracovníků. Tímto způsobem jsme řešili výchovné i prospěchové problémy. 

Pomocí této osobní intenzívní komunikace se zákonnými zástupci žáků se v řadě případů včasnou 

intervencí předešlo gradaci problémů. Škola ve spolupráci s metodikem primární prevence zajistila 

odborné přednášky a besedy na téma prevence kriminality mládeže a předcházení šikaně (Policie ČR) a 

prevence drogových závislostí (Prevent České Budějovice), které se setkaly u žáků s kladnou odezvou. 

Pokračovala spolupráce školy s MěÚ Vodňany, proběhly besedy o náplni a poslání OSPOD. 

 Žákům byly rovněž poskytovány informace o nabídkách na trhu práce, byly zajištěny konzultace 

při vyhledávání dalšího studia - nástavbového (denního, dálkového), které by odpovídalo stávajícímu 

studovanému učebnímu oboru, byla poskytnuta pomoc při vyplňování přihlášek na pokračující studium, 

včetně vyhledávání informací o konkrétních školách a podmínkách přijetí (přijímací řízení). Lze 

konstatovat, že časový plán jednotlivých akcí – ať již dlouhodobých – tj. nábor nových žáků do 1. 

ročníků, sledování studijních výsledků, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce 

s rodiči či jednorázových – besedy, přednášky s odborníky, byl dodržen. 
 

Vyhodnocení PLPP a podpůrných opatření 2. a 3. stupně žáků 1. – 3. ročníku 
 

 Ve školním roce 2018/2019 proběhlo průběžné vyhodnocování PLPP, a to 7. 11. 2018, 28. 1. 

2019, 15. 4. 2019, 27. 5. 2019 a 21. 6. 2019. Na základě těchto průběžných vyhodnocení lze konstatovat, 

že PLPP jako 1. stupeň podpůrných opatření splnily očekávané cíle, tj. individuálním přístupem 

vyučujících pomoci žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) lépe zvládat výuku těch 

předmětů, kde specifické poruchy učení (dále jen SPU) negativně ovlivňovaly výsledky prospěchu a 

zároveň tak posílit motivaci k dalšímu učení.  

 Při zhodnocení zkušeností s PLPP lze objevit řadu přínosů pro žáky, a to zejména v posílení jejich 

sebedůvěry, v intenzivněji rozvinuté spolupráci s rodiči žáků, ve správné metodice práce a tím pádem i ve 

větší aktivitě těchto žáků při výuce. Pro žáky 1. – 3. ročníku bylo vypracováno celkem deset PLPP (v 1. 

ročníku měli PLPP vypracován 2 žáci; ve 2. ročníku 1 žák a ve 3. ročníku 7 žáků). Podpůrná opatření 2. a 
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3. stupně mělo celkem 17 žáků, přičemž ve škole pracovala jedna asistentka pedagoga a 4 žáci měli 

zpracovaný IVP. Druhý stupeň podpůrných opatření mělo 8. žáků a 3. stupeň 9 žáků.  

 Škola akceptuje doporučení vystavená ŠPZ, která napomáhají žákům překonávat výukové obtíže, 

dosahovat lepších výsledků při klasifikaci, přispívají k aktivnímu zapojení žáků do týmu třídy a 

povzbuzují je k dalšímu učení. Zároveň klademe důraz na soustavnou domácí přípravu na vyučování u 

těchto žáků, plnění základních školních povinností (dobrá docházka do školy, příprava na vyučování) a na 

úzkou spolupráci s rodiči. 
 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

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

V současné době má škola všechny učitele plně kvalifikované (učitelka Ing. Věra Hřebečková úspěšně 

absolvovala ve školním roce 2018/2019 poslední ročník vysokoškolského magisterského studia pro 

splnění kvalifikačních předpokladů pro učitele střední školy, čímž splnila kvalifikační požadavky kladené 

na 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 ve školním roce 

2019/2019 nezúčastnil žádný pedagogický pracovník školy. 
 

g.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (§10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) – průběžné 

vzdělávání 
 

Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

13. 9. 2018 Možnosti využití 3D tisku 

v cukrářské výrobě 

Odborná přednáška 

J. Pizingera a V. 

Čecha o možnostech  

využití 3D tisku 

v SOUs Vodňany 

Ing. Miková 

9. 10. 2018 Zástupce ředitele včera dnes 

a zítra 

Odborná 

konference určená 

zástupcům ředitele 

s celou řadou 

aktuálních témat 

konaná v Praze 

Ing. Kuba 

16. 10. 2018 Aktivizující výuka aneb 

didaktická strategie „Líného 

učitele“ 

Akreditované 

odborné školení 

Mgr. Roberta 

Čapka konané v 

Praze 

Ing. Čechová 

 

17. 10. 2018 Školní třída jako komunita Odborné školení 

vzdělávací agentury 

Descartes konané v 

Praze 

Ing. Volmůt 

17. 10. 2018 Fungování lesního 

ekosystému 

Odborná přednáška 

Ing. Veláta z Lesů 

České republiky, s. 

p. 

Ing. Šmídová 

18. 10. 2018 Inspirace pro zkvalitňování 

výuky přírodovědných 

předmětů a matematiky - 

PISA 2015 

Odborný seminář 

pořádaný ČŠI 

v Českých 

Budějovicích 

Mgr. Bínová 

Ing. Šmídová 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

22. 10. 2018 Ředitel školy – jeho 

povinnosti, kompetence a 

role 

Odborné školení 

konané v hotelu 

Artemis v Praze 

Mgr. Kotál 

24. 10. 2018 Projektová výuka v praxi Odborné školení 

vzdělávací agentury 

Descartes konané v 

Praze 

Ing. Hřebečková 

6. 11. 2018 8 otázek strategického on-

line marketéra 

Odborné školení 

PhDr. Ing. Víta 

Skály, Ph.D. konané 

v Praze 

Ing. Šmídová 

8. 11. 2018 Inspirace pro zvyšování 

kvality vzdělávání na úrovni 

školy I 

Odborné školení 

zástupců ČŠI 

v Českých 

Budějovicích (Mgr. 

Zatloukal, Ing. 

Pražáková, PhDr. 

Andrys). 

Mgr. Kotál 

13. 11. 2018 Konference zástupců 

středních škol v Národním 

ústavu pro vzdělávání 

Praha 

Schůzka zástupců 

škol k tvorbě 

nového RVP pro 

obor vzdělání 

zahradník 

Ing. Čechová 

28. 11. 2018 Správným směrem ke 

kariéře 

Konference týkající 

se kariérového 

poradenství 

pořádaná 

Jihočeskou 

hospodářskou 

komorou v Hluboké 

nad Vltavou 

Mgr. Kotál 

29. 11. 2018 Inspirace pro zvyšování 

kvality vzdělávání na úrovni 

školy II 

Informace ze 

školení ČŠI ze dne 

8. 11. 2018 předal 

učitelům ředitel 

školy Mgr. Kotál 

Všichni učitelé 

teoretického 

vyučování 

30. 11. 2018 Přednáška o první pomoci Přednáška lektorů 

ze Sociálně 

zdravotnické 

fakulty České 

Budějovice 

Ing. Šmídová 

3. 12. 2018 Jak na skupinové vyučování Odborné školení 

pořádané firmou 

DESCARTES v 

Praze 

Ing. Hřebečková 

Mgr. Bartošová 

5. 12. 2018 Alternativní formy práce se 

třídou 

Odborné školení 

pořádané firmou 

DESCARTES 

v Praze 

 

Ing. Čechová 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

15. 01. 2019 Naučte své studenty učit se s 

pomocí NLP 

(Neurolingvistické 

programování) 

Odborné školení 

pořádané 

společností 

DESCARTES, v. o. 

s v Praze 

Ing. Miková 

16. 01. 2019 Spolupráce škol s 

poradenskými zařízeními 

Odborné školení 

Mgr. Jiřího Merta 

NIDV České 

Budějovice 

Mgr. Veselá 

16. 01. 2019 Chyby vedoucích 

pracovníků ve školství a jak 

jim předcházet 

Odborné školení 

pořádané firmou 

CIRKLE Education 

s. r. o. v Praze  

Ing. Kuba 

23. 01. 2019 Klima třídy Odborné školení 

lektora Mgr. 

Roberta Čapka v 

Praze 

Ing. Čechová 

30. 01. 2019 Seminář pro učitele 

matematiky ZŠ a SŠ 

Odborný seminář 

pořádaný 

Jihočeskou 

univerzitou ve 

spolupráci 

s Keplerovou 

univerzitou v Linci. 

Mgr. Bínová 

1. 2. 2019 Právní minimum učitele Odborné školení 

právničky Mgr. Bc. 

Lucie Obrovské, 

PhD. z Masarykovy 

univerzity Brno 

v SOUs Vodňany 

Všichni 

pedagogičtí 

pracovníci školy 

(učitelé, učitelé 

ODV, 

vychovatelé) 

5. 2. 2019 SOUs Vodňany se zapojilo 

do krajského projektu 

„Ozbrojený útočník ve 

škole“ – 1. část 

(bezpečnostní audit budovy 

školy, návrhy režimových a 

bezpečnostních opatření) 

Odborná konzultace 

bezpečnostního 

auditora ing. Petra 

Schmida 

(bezpečnostní test 

budovy; krizové a 

evakuační plány aj.) 

Mgr. Kotál, 

učitelé školy 

6. 2. 2019 Efektivní metody vyučování Schůzka pedagogů, 

na které učitelé 

sdíleli poznatky 

z absolvovaných 

školení týkajících se 

moderních metod 

vyučování  

Mgr. Kotál, 

Ing. Kuba a 

všichni učitelé 

teoretického 

vyučování 

19. 2. 2019 Webová aplikace – novinky 

v programu Bakaláři  

Webinář PhDr. 

Pavelky týkající se 

novinek ve webové 

aplikaci 

 

 

Ing. Kuba 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

25. 2. 2019 Školení HACCAP Školení okresní 

hygienické stanice 

pro učitele 

v potravinářských 

oborech (kuchař-

číšník, cukrář, 

řezník-uzenář) 

M. Vavrušková 

Ing. Hřebečková 

Ing. Miková 

J. Márová, B. 

Pilátová, D. 

Košatková, M. 

Nováková 

 

 

6. 3. 2019 Kyberšikana a její řešení 

v rámci školy 

Přednáška Ing. 

Petra Šmída 

(PORTUS 

Prachatice) 

Mgr. Kotál, Ing. 

Kuba, Ing. 

Čechová, Ing. 

Šmídová, Mgr. 

Bartošová, Mgr. 

Veselá 

 

 

 

26. 03. 2019 Odesíláme jarní matriku Odborný webinář - 

novinky v software 

Bakaláři pro vedení 

školní matriky 

Ing. Kuba 

4. 4. 2019 Efektivní řešení konfliktů 

při jednání s rodiči žáků 

Školení v Českých 

Budějovicích 

P. Sochor 

11. 4. 2019 Vedení lidí a týmů Školení Mgr. Marie 

Princlové pro 

vedoucí pracovníky 

ve školství pořádané 

agenturou CIRCLE 

EDUCATION v 

Praze 

Ing. Kuba 

25. 4. 2019 Změna financování 

regionálního školství 

Prezentace nového 

způsobu financování 

pracovníků ve SŠ 

konaná v Č. B. 

Přednáší Mgr. 

Václav Pícl 

Mgr. Kotál 

13. 5. 2019 Platové předpisy a pracovní 

doba ve školách a školských 

zařízeních 

Odborné školení 

Mgr. Aleše 

Adamíka pořádané 

agenturou RESK 

Education s.r.o. v 

Praze 

Ing. Kuba 

30. 5. 2019 Odpovědnost vedoucího 

pracovníka školy a 

školského zařízení (právní 

rámec řízení škol a 

školských zařízení) 

 

 

Školení PhDr., Mgr. 

Jiřího Valenty 

(agentura PARIS 

České Budějovice) 

Mgr. Kotál 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

11. 6. 2019 Elektronická třídní kniha Webinář PaedDr. 

Pavla Pavelky 

k modulu software 

Bakaláři 

elektronická třídní 

kniha 

Ing. Kuba 

30. 8. 2019 Řešení problémů ve třídě Odborné školení 

Mgr. Michaely 

Veselé konané 

v Českých 

Budějovicích 

Mgr. Bartošová 

 

Školní rok 2018/2019 byl podle plánu DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) koncipován 

jako „Rok vzdělávání v netradičních metodách výuky“, tj. nebylo zavrženo tradiční frontální vyučování, 

ale bylo označeno za nedostatečnou metodu výuky, pokud by vyučující používali ve většině vyučovacích 

hodin jen frontální výuku. Učitelé se tento školní rok vzdělávali jednak vlastním samostudiem (nákup 

nových odborných knih s touto tematikou do školní knihovny), jednak na výše uvedených seminářích a 

školeních v netradičních způsobech výuky (projektové vyučování, skupinové vyučování, efektivní 

metody výuky, vyučování aktivizující žáky, alternativní formy práce se třídou apod.). Vyvrcholením 

tohoto vzdělávání pedagogických pracovníků bylo jednodenní školení „Právní minimum učitele“ 

uskutečněné o pololetních prázdninách. Zároveň se škola zapojila do krajského projektu „Ozbrojený 

útočník ve škole“, jehož první část proběhla ve školním roce 2018/2019 a další části budou probíhat 

v následujícím školním roce. Smyslem projektu je připravit nejen všechny pedagogické pracovníky, ale 

všechny zaměstnance školy na optimální řešení tzv. mimořádných situací ve škole (např. evakuace školy 

v případě požáru apod.). 

Škola využívá dle plánu DVPP vhodných nabídek NIDV České Budějovice a dalších vzdělávacích 

agentur a organizací, moderních webinářů i organizování školení učitelů přímo ve škole s odborným 

externím lektorem. 
 

h.1 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Náborové, kulturní a jiné akce s účastí SOUs Vodňany ve školním roce 2018 - 2019 

 

Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

3. 9. 2018 Slavnostní zahájení školního 

roku na MěÚ Vodňany pro 

nové žáky 1. ročníku 

Tradiční 

prezentační akce 

Žáci všech oborů 

1. ročníků třídní 

učitelé 1. ročníků 

4. 9. – 5. 9. 2018 Adaptační kurz „Start 

2018“ 

Adaptační kurz pro 

žáky 1. ročníků  

všech učebních 

oborů 

Mgr. Bartošová, 

Ing. Šmídová, 

Ing. Hřebečková, 

K. Louženská, J. 

Vrba 

13. 9. 2019 Možnosti využití 3D tisku 

v cukrářské výrobě 

Odborná přednáška 

J. Pizingera a V. 

Čecha o možnostech  

využití 3D tisku 

Žáci 1. ročníku 

oboru cukrář 

2. 10. 2018 Burza škol ve Vimperku Náborová a 

prezentační akce 

Ing. Volmůt 

2. 10. 2018 Voda je život Naučná stezka po 

okolí Vodňan pro 

žáky 1. ročníků 

ubytované na DM  

K. Louženská 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

10. 10. 2018 Setkání výchovných 

poradců ZŠ a ředitelů SŠ 

Náborová a 

prezentační akce – 

představení SŠ 

výchovným 

poradcům ZŠ ze 

Strakonicka 

Mgr. Kotál 

13. 10. 2018 Mistrovství ČR 

v přespolním běhu 

Ubytování 

závodníků na 

domově mládeže 

SOUs Vodňany 

K. Louženská 

13. 10. 2018  Využití volného času – akce 

pro seniory 

Zajištění 

občerstvení a 

prostor pro 

Sdružení aktivních 

seniorů Vodňanska, 

z. s. 

H. Čečková ve 

spolupráci s K. 

Louženskou  

16. 10.  - 25. 10. 

2018 

Dušičková výstava Tradiční prodejní 

výstava výrobků 

žáků z učebního 

oboru zahradník 

K. Louženská, 

J. Hromádková, 

J. Slepičková a 

žáci z oboru 

zahradník 

17. 10. 2018 Malá kopaná Turnaj 

vodňanských 

středních škol 

v malé kopané 

Ing. Kuba  

20. 10. 2018 „Slavnosti plodů 2018“ Setkání ovocnářů 

Chelčicko-

Lhenického 

mikroregionu  

J. Hromádková – 

prezentace 

učebního oboru 

zahradník 

(výzdoba sálu; 

zajištění 

občerstvení) 

23. 10. 2018 Burza škol Český Krumlov Náborová a 

prezentační akce 

Ing. Kuba 

25. 10. 2018 Udělení titulu  

„Významná společnost roku 

2018“ pro SOUs Vodňany 

Anketa pořádaná 

Jihočeskou 

hospodářskou 

komorou za 

podpory starostů 

měst Strakonice, 

Vodňany a Blatná 

Ocenění na Fóru 

podnikatelů 

Strakonicka 

25. 10. 2018 

v Strakonicích 

převzal 

Mgr. Kotál 

26. 10. 2018 Energie budoucnost lidstva Odborná přednáška 

lektora Tomáše 

Hejla z firmy ČEZ, 

a. s. 

Žáci ze třídy Z2A, 

S2A, C1A, R1A 

1. 11. 2018 Burza škol Prachatice Náborová a 

prezentační akce 

Ing. Kuba 

Mgr. Bartošová 

1. 11. 2018 Závěr roku v účetnictví 

příspěvkových organizací 

Školení Ing. 

Netouškové 

(České Budějovice) 

E. Brabcová 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

6. 11. 2018 Burza škol Strakonice Náborová a 

prezentační akce 

Ing. Čechová 

7. 11. - 9. 11. 

2018 

Vzdělání a řemeslo 2018 

České Budějovice 

1. místo v „Soutěži o nejlepší 

prezentaci školy“ pro SOUs 

Vodňany 

Náborová a 

prezentační akce – 

1. místo a zlatý 

pohár v „Soutěži o 

nejlepší prezentaci 

školy“ na této akci. 

M. Vavrušková 

Ing. Hřebečková 

Mgr. Bartošová 

Ing. Miková 

12. 11. 2018 FKSP a závodní stravování 

ve školách 

Odborné školení 

firmy RESK 

v Českých 

Budějovicích 

J. Polanská 

12. 11. 2018 Burza škol Písek Prezentační a 

náborová akce 

 

 

Ing. Šmídová 

13. 11. 2018 Turnaj v šipkách Tradiční sportovní 

soutěž pro žáky 

ubytované na DM 

J. Vrba 

15. 11. 2018 Kvíz  

„Co víš o České republice a 

o Vodňanech“ 

Vědomostní soutěž 

pro žáky ubytované 

na DM k výročí 17. 

listopadu 1989 

K. Louženská 

16. 11. – 30. 11. 

2018 

Charitativní bazárek Tradiční sbírka věcí 

na DM pro 

charitativní ú čely 

 

K. Louženská 

14. 11. 2018 Techmania Science Center 

Plzeň 

Exkurze žáků – 

návštěva známé 

výstavy s celou 

řadou 

interaktivních 

prvků z oblasti 

techniky, fyziky a 

přírodních věd 

Ing. Volmůt 

Ing. Hřebečková 

P. Sochor  

a žáci oboru 

strojní mechanik 

22. 11. – 24. 11. 

2018 

Gastrofest 2018 

České Budějovice 

 

Cukrářská soutěž 

„Budějovické mlsání“  

1. místo pro SOUs Vodňany 

v soutěžní disciplíně „Dort“; 

3. místo pro SOUs Vodňany 

v soutěžní disciplíně 

„Minizákusky“ 

Odborná cukrářská 

soutěž „Budějovické 

mlsání 2018“: 

1. místo – žákyně T. 

Kalická (dort k 100. 

výroční založení 

republiky); 

3. místo – žákyně J. 

Klenková a P. Nová 

v kategorii 

Minizákusky 

 

 

 

 

J. Márová 

a žákyně 3. 

ročníku učebního 

oboru cukrář  
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

22. 11. 2018 Gastrofest 2018 

České Budějovice 

Exkurze žáků oboru 

cukrář na 

gastronomickém 

veletrhu 

Ing. Miková 

s žáky 3. ročníku 

oboru cukrář 

22. 11. 2018 Platy a platové předpisy Školení firmy RESK 

v Českých 

Budějovicích 

J. Polanská 

23. - 24. 11. 

2018 

Den otevřených dveří SOUs 

Vodňany 

Prezentační a 

náborová akce 

Učitelé a žáci 

školy 

28. 11. 2018 Hovory s T. G. M. Filmové představení 

v KD Vodňany 

k příležitosti 100. 

výročí vzniku 

Československa 

Mgr. Bartošová a 

žáci školy 

30. 11. 2018 Přednáška 1. pomoci Přednáška lektorů 

ze Sociálně 

zdravotnické 

fakulty JČU České 

Budějovice 

Žáci 1. ročníků 

SOUs Vodňany 

26. - 30. 11. 

2018 

Prodejní adventní výstava Prodejní výstava 

adventní vazby žáků 

učebního oboru 

zahradník 

J. Hromádková 

J. Slepičková a 

žáci oboru 

zahradník 

1. 12. 2018 „Vitana majonéza CUP 

2018“ - mistrovství České 

republiky v přípravě 

bramborového salátu „ 

Celostátní 

gastronomická 

soutěž konaná 

v Mratíně u Prahy 

M. Vavrušková 

M. Nováková 

Žákyně 3. 

ročníku J. 

Synáčková, R. 

Havlíková a V. 

Bejdáková získaly 

titul „První 

vicemistr ČR“ 

v kategorii 

„Junior“ – tj.  

2. místo 

7. 12. 2018 Workshop „Vánoční vazba“ Ukázka práce žáků 

oboru zahradník - 

vazby vánočních 

košíčků na 

Gymnáziu a ZŠ 

Vodňany 

J. Slepičková a 

žáci třídy Z1A 

12. 12. 2018 Setkání výchovných 

poradců SŠ Jihočeského 

kraje v Jaderné elektrárně 

Temelín 

Setkání 

organizované 

Jihočeskou 

hospodářskou 

komorou ve 

spolupráci s ČEZ, a. 

s. 

 

 

Ing. Kuba 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

12. 12. 2018 Vánoční posezení seniorů – 

bývalých zaměstnanců 

společnosti Vodňanská 

drůbež, a. s. 

Akce organizovaná 

firmou Vodňanská 

drůbež, a. s. a SOUs 

Vodňany 

M. Vavrušková; 

obsluha žáci 

z učebního oboru 

kuchař-číšník 

13. 12. 2018 Vánoční posezení seniorů 

z Vodňan 

Akce organizovaná 

MěÚ Vodňany ve 

spolupráci se SOUs 

Vodňany 

M. Nováková; 

obsluha žáci 

z učebního oboru 

kuchař-číšník 

13. 12. 2018 Worshop „Vánoční vazba“ Ukázka vánoční 

vazby pro žáky 9. 

tříd na ZŠ Dukelská 

ve Strakonicích 

J. Hromádková 

M. Vavrušková 

Žáci z oboru 

zahradník Z2A 

15. – 16. 12. 

2018 

Adventní trhy ve 

Vodňanech – vlastní 

prodejní stánek SOUs 

Vodňany 

Příprava 

občerstvení a 

ukázky adventní 

vazby žáků z oboru 

zahradník 

J. Slepičková 

J. Hromádková 

M. Nováková 

J. Márová 

D. Košatková 

B. Pilátová a 

žáci školy 

 

 

17. 12. 2018 Vánoční besídka pro děti Vánoční besídka 

pro děti v Sokolovně 

ve Vodňanech 

K. Louženská 

a žáci ubytovaní 

na domově 

mládeže 

 

 

19. 12. 2018 Worshop „Vánoční vazba“ Ukázka vánoční 

vazby pro žáky 9. 

tříd na ZŠ Dukelská 

ve Strakonicích 

J. Hromádková 

M. Vavrušková; 

žáci z oboru 

zahradník Z2A 

7. 1. 2019 Prezentační akce Armády 

České republiky 

Náborová akce 

AČR, kterou vedl 

nrtm. František 

Jeřábek 

Ing. Kuba; 

žáci 3. ročníku 

oboru strojní 

mechanik 

10. 1. 2019 Exkurze do firmy A. 

Pöttinger, spol. s r. o., 

Vodňany 

Exkurze pro žáky  

9. tříd základních 

škola a jejich rodiče 

(uchazeči o obor 

strojní mechanik) 

Mgr. Kotál 

Ing. Kuba 

15. 1. 2019 „Divadelní učebnice“ Divadelní 

představení v KD 

Vodňany 

divadelního souboru 

z Hradce Králové 

Mgr. Bartošová; 

žáci C1A, R1A, 

S2A, Z2A, C2A, 

K2A, R2A, P1A, 

P3A 

15. 1. 2019 Vědomostní kvíz Vědomostní kvíz 

k 50. výročí upálení 

Jana Palacha 

K. Louženská 

s žáky 

ubytovanými na 

domově mládeže 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

18. 1. 2019 Den otevřených dveří SOUs 

Vodňany 

Prezentační a 

náborová akce 

Pedagogičtí 

pracovníci a žáci 

školy 

22. 1. 2019 Exkurze do firmy 

Vodňanská drůbež, a. s. 

Exkurze pro žáky  

9. tříd základních 

škola a jejich rodiče 

(uchazeči o obor 

řezník-uzenář) 

Mgr. Kotál 

M. Vavrušková 

24. 1. 2019 Práce s marcipánem Workshop pro 

matky s dětmi 

pořádaný učitelkou 

odborného výcviku 

ve spolupráci s 

Mateřským centrem 

ve Vodňanech 

J. Márová 

25. 1. 2019 Workshop „Vazba ke 

svátku zamilovaných“ 

Ukázka vazby pro 

žáky 8. třídy na ZŠ 

Bavorovská 

J. Slepičková a 

žáci 1. ročníku 

obor zahradník 

 

 

 

 

6. 2. 2019 Exkurze do firmy MASO 

UZENINY Písek, a. s. 

Exkurze pro žáky  

9. tříd základních 

škola a jejich rodiče 

(uchazeči o učební 

obor řezník-uzenář) 

Mgr. Kotál 

M. Vavrušková 

7. 2. 2019 Worshop „Vazba z papíru“ Workshop pro 

matky s dětmi 

pořádaný učitelkou 

odborného výcviku 

ve spolupráci s 

Mateřským centrem 

ve Vodňanech 

J. Hromádková 

 

8. 2. 2019 Den otevřených dveří SOUs 

Vodňany 

Prezentační a 

náborová akce 

Pedagogičtí 

pracovníci a žáci 

školy 

14. 2. 2019 Výroba valentýnských srdcí Worshop pro žáky 

ubytované na 

domově mládeže 

K. Louženská 

20. 2. 2019 Aktuality v účetnictví 

příspěvkových organizací 

v roce 2019 

Školení na SŠ 

Polytechnické 

v Českých 

Budějovicích vedené 

Ing. Ivanou 

Netouškovou 

 

 

 

 

E. Brabcová 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

26. 2. 2019 „Písecké dortování“ Cukrářská soutěž 

konaná na SOŠ a 

SOU Písek 

J. Márová 

s žákyněmi 

z učebního oboru 

cukrář 

Smetanovou (7. 

místo) a Kalickou 

(6. místo) 

27. 2. 2019 Exkurze do Muzea čokolády 

a marcipánu v Táboře 

Návštěva muzea 

čokolády, muzea 

pivovarnictví a 

prohlídka cukrářské 

dílny v SOU Tábor 

J. Márová, M. 

Nováková a žáci 

1. a 2. ročníku 

oboru cukrář 

4. 3. 2019 Masopustní pondělí Zábavná akce 

pořádaná žáky 

ubytovanými na 

domově mládeže 

K. Louženská 

20. 3. 2019 KOVO Junior 2019 

Strakonice 

Zámečnická soutěž 

pro žáky učebního 

oboru strojní 

mechanik pořádaná 

ve Strakonicích 

P. Sochor a žáci 

Jiraň (2. místo) 

Schacherl (5. 

místo), přičemž 

žák Jiraň 

postoupil do 

celostátního kola 

této soutěže. 

 

 

22. 3. 2019 FOR GARDEN Praha 

„Otvírání jara 2019“ 

Návštěva výstavy 

FOR GARDEN 

2019 a účast na 

floristické soutěži na 

této výstavě určené 

pro žáky z učebního 

oboru zahradník 

M. Vavrušková, 

J. Hromádková, 

žákyně 3. ročníku 

z učebního oboru 

zahradník 

M. Hrabětová 

21. 3. 2019 Workshop „Výrobky 

studené kuchyně“ 

Workshop pro 

matky s dětmi 

pořádaný učitelkou 

odborného výcviku 

ve spolupráci s 

Mateřským centrem 

ve Vodňanech 

M. Nováková 

18. 3. – 12. 4. 

2019 

Základní svářečský kurz 

svařování v ochranné 

atmosféře CO2 

Svářečský kurz pro 

žáky 2. ročníku 

oboru strojní 

mechanik ve firmě 

KOVOSVAR 

Kyznar Strakonice 

 

 

 

 

Žáci ze třídy S2A 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

28. 3. 2019 Workshop „Velikonoční 

vazba“ 

Workshop 

pořádaný pro žáky 

7. a 8. tříd ZŠ 

Bavorov vedený 

učitelkou odborného 

výcviku SOUs 

Vodňany 

J. Hromádková 

 

2. 4. 2019 Workshop „Zdobení 

perníků“ 

Workshop 

pořádaný učitelkou 

odborného výcviku 

pro „Mateřské 

centrum Vodňany“ 

v cukrářské dílně 

SOUs Vodňany 

J. Márová 

a žáci 1. ročníku 

z oboru cukrář 

8. 4. – 9. 4. 2019 KOVO JUNIOR 2019 

OPAVA 

Celostátní finále 

soutěže pořádané 

cechem KOVO 

určené pro žáky 

strojírenských 

oborů v Opavě 

P. Sochor 

a žák 2. ročníku 

oboru strojní 

mechanik Martin 

Jiraň 

12. 4. 2019 Workshop „Velikonoční 

vazba“ 

Workshop 

pořádaný pro žáky 

6. třídy ZŠ Bavorov 

vedený učitelkou 

odborného výcviku 

SOUs Vodňany 

 

 

 

 

J. Slepičková 

s žáky 1. ročníku 

učebního oboru 

zahradník 

15. 4. 2019 Workshop „Velikonoční 

vazba“ 

Workshop 

pořádaný pro žáky 

7. třídy ZŠ Bavorov 

vedený učitelkou 

odborného výcviku 

SOUs Vodňany 

J. Hromádková 

s žáky 2. ročníku 

učebního oboru 

zahradník 

13. 4. 2019 Velikonoční trhy ve 

Vodňanech 

Příprava 

občerstvení - žáci 

z oboru kuchař – 

číšník a tzv. „tvořivé 

dílny“ s ukázkami 

prací žáků 

z učebního oboru 

cukrář a zahradník  

M. Vavrušková  

J. Hromádková 

J. Márová a žáci 

školy 

23. 4. 2019 Turnaj středních škol 

okresu Strakonice ve fotbale 

Středoškolský 

fotbalový turnaj 

pořádaný DDM 

Strakonice 

 

 

Ing. Kuba 

3. místo žáci 

SOUs Vodňany 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

7. 5. 2019 Prevence kriminality Beseda s pracovníky 

POLICIE ČR 

Žáci C1A, R1A a 

P1A 

9. 5. 2019 „O pohár starosty města 

Vodňany“ 

Atletická soutěž 

vodňanských 

středních škol 

Ing. Kuba a žáci 

školy 

14. 5. 2019 Exkurze do botanické 

zahrady v Průhonicích 

Exkurze pro žáky 1. 

až 3. ročníku oboru 

zahradník 

Ing. Čechová 

J. Hromádková 

J. Slepičková 

a žáci z oboru 

zahradník 

17. 5. - 18. 5. 

2019 

Masobraní 2019 

Písek 

Propagační akce 

firmy MASO 

UZENINY PÍSEK, 

a. s. (ukázky 

bourání masa a 

občerstvení pro 

návštěvníky) 

M. Vavrušková 

s žáky oboru 

řezník-uzenář a 

příprava 

občerstvení žáci 

z oboru kuchař-

číšník 

22. 5. 2019 Regionální kuchařská 

soutěž „Netradiční úprava 

vodňanského kapra 2019“ 

pořádaná SOUs Vodňany 

Tradiční kuchařská 

soutěž pořádaná 

v rámci 

„Vodňanských 

rybářských dnů 

2019“ pro žáky 

středních škol. 

M. Vavrušková 

M. Nováková a 

žákyně 3. ročníku 

Müllerová a 

Havlíková 

obsadily 3. místo 

28. 5. 2019 Prevence kriminality Beseda s pracovníky 

POLICIE ČR 

Žáci S1A, Z1A a 

K1A 

 

 

 

 

31. 5. 2019 Den dětí na domově mládeže 

SOUs Vodňany 

Akce pořádaná 

vychovateli a žáky 

na zahradě domova 

mládeže pro děti ze 

základních škol 

K. Louženská 

3. 6. - 5. 6. 2019 „Čtení dětem“ Celorepubliková 

akce pro žáky 

základních škol 

pořádaná K. 

Louženskou 

 

K. Louženská 

Ing. Čechová 

D. Košatková 
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h.2 Účast školy v odborných soutěžích 
 

Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

17. 10. 2018 Turnaj vodňanských 

středních škol v malé 

kopané 

 

sportovní soutěž Ing. Kuba  

25. 10. 2018 Udělení titulu  

„Významná společnost 

roku 2018“ pro SOUs 

Vodňany 

Anketa pořádaná 

Jihočeskou 

hospodářskou 

komorou za 

podpory starostů 

měst Strakonice, 

Vodňany a Blatná 

Ocenění na Fóru 

podnikatelů 

Strakonicka 

25. 10. 2018 

v Strakonicích 

převzal 

Mgr. Kotál 

 

7. 11. - 9. 11. 

2018 

Vzdělání a řemeslo 2018 

České Budějovice 

1. místo v „Soutěži o 

nejlepší prezentaci školy“ 

pro SOUs Vodňany 

Náborová a 

prezentační akce – 

1. místo a zlatý 

pohár v „Soutěži o 

nejlepší prezentaci 

školy“ na této akci 

. 

M. Vavrušková 

Ing. Hřebečková 

Mgr. Bartošová 

Ing. Miková 

22. 11. – 24. 11. 

2018 

Gastrofest 2018 

České Budějovice 

 

Cukrářská soutěž 

„Budějovické mlsání“  

1. místo pro SOUs Vodňany 

v soutěžní disciplíně 

„Dort“; 

3. místo pro SOUs Vodňany 

v soutěžní disciplíně 

„Minizákusky“ 

Odborná cukrářská 

soutěž „Budějovické 

mlsání 2018“: 

1. místo – žákyně T. 

Kalická (dort k 100. 

výroční založení 

republiky); 

3. místo – žákyně J. 

Klenková a P. Nová 

v kategorii 

Minizákusky 

J. Márová 

a žákyně 3. ročníku 

učebního oboru 

cukrář  

1. 12. 2018 „Vitana majonéza CUP 

2018“ - mistrovství České 

republiky v přípravě 

bramborového salátu „ 

Celostátní 

gastronomická 

soutěž konaná 

v Mratíně u Prahy 

M. Vavrušková 

M. Nováková 

Žákyně 3. ročníku 

J. Synáčková, R. 

Havlíková a V. 

Bejdáková získaly 

titul „První 

vicemistr ČR“ 

v kategorii 

„Junior“ – 2. místo 

26. 2. 2019 „Písecké dortování“ Cukrářská soutěž 

konaná na SOŠ a 

SOU Písek 

J. Márová 

s žákyněmi 

z učebního oboru 

cukrář 

Smetanovou (7. 

místo) a Kalickou 

(6. místo) 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

20. 3. 2019 KOVO Junior 2019 

Strakonice 

Zámečnická soutěž 

pro žáky učebního 

oboru strojní 

mechanik pořádaná 

ve Strakonicích 

P. Sochor a žáci 

Jiraň (2. místo) 

Schacherl (5. 

místo), přičemž žák 

Jiraň postoupil do 

celostátního kola 

této soutěže. 

22. 3. 2019 FOR GARDEN Praha 

„Otvírání jara 2019“ 

Návštěva výstavy 

FOR GARDEN 

2019 a účast na 

floristické soutěži 

na této výstavě 

určené pro žáky 

z učebního oboru 

zahradník 

M. Vavrušková, 

J. Hromádková, 

žákyně 3. ročníku 

z učebního oboru 

zahradník 

M. Hrabětová 

8. 4. – 9. 4. 2019 KOVO JUNIOR 2019 

OPAVA 

Celostátní finále 

soutěže pořádané 

cechem KOVO 

určené pro žáky 

strojírenských 

oborů v Opavě 

P. Sochor 

a žák 2. ročníku 

oboru strojní 

mechanik Martin 

Jiraň – úspěchem 

je účast žáka SOUs 

Vodňany 

v celorepublikovém 

finále (poprvé r. 

2018, nyní podruhé 

r. 2019) 

23. 4. 2019 Turnaj středních škol 

okresu Strakonice ve 

fotbale 

Středoškolský 

fotbalový turnaj 

pořádaný DDM 

Strakonice 

Ing. Kuba 

3. místo žáci SOUs 

Vodňany 

9. 5. 2019 „O pohár starosty města 

Vodňany“ 

Atletická soutěž 

vodňanských 

středních škol 

Ing. Kuba a žáci 

školy 

22. 5. 2019 Regionální kuchařská 

soutěž „Netradiční úprava 

vodňanského kapra 2019“ 

pořádaná SOUs Vodňany 

Tradiční kuchařská 

soutěž pořádaná 

v rámci 

„Vodňanských 

rybářských dnů 

2019“ pro žáky 

středních škol. 

M. Vavrušková 

M. Nováková a 

žákyně 3. ročníku 

Müllerová a 

Havlíková obsadily 

3. místo 

 

h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (dále jen ČŠI)  

 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ve škole žádná kontrola ČŠI na místě. Ani inspekční 

 elektronické zjišťování ČŠI na dálku (portál InspiS DATA, modul INEZ). 
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i) Základní údaje o hospodaření školy 

Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II 
Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací  

poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů 
 

v Kč na dvě desetinná místa 

 

 

Účelový 

znak 

 

 

 

Ukazatel 

 

              

Poskytnuto 

k 

31. 12. 2018 

Vráceno v 

průběhu roku 

na 

výdajový účet 

poskytovatele 

 

 

 

 

Použito k 

31. 12. 2018 

 

Vratka 

dotace při 

finančním 

vypořádán

í 

a a 1 2 3 4 

 A. 1. Neinvestiční dotace celkem  16 905 842,00 0,00 16 905 842,00  

33 353 Přímé náklady na vzdělávání celkem  16 501 969,00  16 501 969,00  

    - z  toho:  a) platy  12 005 433,00  12 005 433,00  

                     b) OON  5 000,00  5 000,00  

                     c) zákonné odvody + FKSP + ostatní náklady 4 491 536,00  4 491 536,00  

33 024 Vzdělávání ve školách – modul A     

    - z  toho  a) platy      

                    b) OON     

                    c) zákonné odvody     

                    d) FKSP     

                    e) ostatní náklady      

33 038 Excelence – modul SŠ     

    - z  toho  a) platy      

                    b) zákonné odvody     

                    c) FKSP     

33 049 Podpora odborného vzdělávání  403 873,00  403 873,00  

    - z  toho  a) platy  296 964,00  296 964,00  

                    b) zákonné odvody 100 969,00  100 969,00  

                    c) FKSP 5 940,00  5 940,00  

33 065 Excelence základních škol      

    - z  toho  a) platy      

                    b) zákonné odvody     

                    c) FKSP     

33 070 Podpora výuky plavání v ZŠ      

33 071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol     

                     a) OON     

                     b) ostatní náklady     

33 435 Podpora vzdělávání cizinců ve školách – modul C     

    - z  toho  a) platy      

                    b) OON     

                    c) zákonné odvody     

                    d) FKSP     

                    e) ostatní náklady     

33 457 Financování asistentů pedagoga – modul B      

    - z  toho  a) platy      

                    b) zákonné odvody     

                    c) FKSP     

 

V návaznosti na počet žáků školy byly SOUs Vodňany 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 byly převedeny 2,0 % z prostředků na platy. 
 

j/2. Ukazatele stanovené zřizovatelem v tisících Kč  
 

Pro rok 2018 byl škole zřizovatelem schválen v rámci rozpočtu provozní příspěvek ve výši 2.549.800,- 

Kč, investiční příspěvek ve výši 0,- Kč a účelově určený příspěvek na stipendia žáků ve výši 300.000,- 

Kč. 

Na stipendia žáků bylo vyplaceno 237.100,- Kč, zbývající částka ve výši 62.900,- 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. 
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j/3. Tvorba a užití peněžních fondů 

v Kč 

Název fondu Stav k 1.1. Tvorba Použití Stav k 31.12. 

Fond odměn 255.000 0 0 255.000 

Fond kulturních a sociálních potřeb 180.895 249.736 191.082 239.549 

Rezervní fond 426.084 226.129 262.154 390.059 

FRM, Investiční fond 111.882 94.400 99.591 106.691 
 

Tvorba i použití fondů bylo v souladu s platnými předpisy a nařízeními zřizovatele. 
 

j/4. Použití dalších zdrojů  
 

Neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání OP VVV - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/000463, název projektu Střední odborné učiliště služeb 

Vodňany, Zeyerovy sady 43/II – dotace byla poskytnuta v 7/2017 v celkové výši 515.916,00 Kč 
 

Účelově vázaná finanční dotace ve výši 24.995,- Kč poskytnutá pro potřeby náboru žáků do učebního 

oboru 29-56-H/01 Řezník-uzenář. 

 

j/5 Doplňková činnost 

 

Výsledek hospodaření z hostinské činnosti 102.430,50 

Výsledek hospodaření z ubytování  39.052,64 

Výsledek hospodaření ze školení a kurzů 0 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 

celkem k 31. 12. 2018 

141.483,14 

 

Organizace je oprávněna provozovat v souladu se zřizovací listinou, živnostenským oprávněním a 

platnými právními předpisy tyto mimorozpočtové aktivity: 

1. Hostinská činnost; 

2. Krátkodobý podnájem nebytových prostor; 

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 

a. Ubytovací služby 

b. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení, včetně lektorské činnosti; 

4. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
 

Hospodářský výsledek = zisk : 141.483,14 Kč 
 

Vykonávání doplňkové činnosti má pro SOUs velký význam z důvodu finančního přínosu.  

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti bude použit na další rozvoj školy (teoretického i praktického 

vyučování). 
 

j/6 Hospodářský výsledek 
 

Ukazatel Kč 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti  0,-- 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 141.483,14 

Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2018 před zdaněním 141.483,14 

Daň z příjmů -- 

Dodatečné odvody daně z příjmů -- 

Výsledek hospodaření po zdanění (+ zisk, - ztráta) 141.483,14 

 

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl  0,00 Kč, 

doplňková činnost skončila ziskem   141.483,14 Kč, 

tj. celkem za organizaci    141.483,14 Kč.  
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j/7 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč 

 

Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2018 141.483,14 

z toho schválená výše zřizovatelem do:  

rezervní fond   96.483,14 

fond odměn   45.000,-- 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola nebyla ve školním roce 2018/2019 zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

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

V únoru a v březnu 2019 naše škola pořádala dva kurzy „ucelených částí učiva“ (výrobky studené 

kuchyně a zahradnická vazba z papíru) pro matky s dětmi v Mateřském centru Vodňany. 

 

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

Neinvestiční účelová dotace na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání OP VVV - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/000463, název projektu Střední odborné učiliště služeb 

Vodňany, Zeyerovy sady 43/II – dotace byla poskytnuta v 7/2017 v celkové výši 515.916,00 Kč. 
 

Účelově vázaná finanční dotace ve výši 24.995,- Kč poskytnutá pro potřeby náboru žáků do učebního 

oboru 29-56-H/01 Řezník-uzenář. 
 

 

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 praktického vyučování 

podle § 65 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů), a § 12 a § 13 

vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 Seznam pracovišť odborného výcviku SOUs Vodňany ve školním roce 2018/2019 
 

 

Partnerská organizace: Pracoviště praktického 

vyučování: 

Učební obor: 

Ganymed, s. r. o. - restaurace Družba,  

Výstavní 1043, 389 01 Vodňany II 

kuchyně, restaurace kuchař-číšník 

Restaurace Zlatý soudek, Mokrého 22,  

389 01 Vodňany 

kuchyně, restaurace kuchař-číšník 

Vodňanská drůbež, a. s., Radomilická 886,  

389 01 Vodňany 

kuchyně 

provozní prostory firmy 

kuchař-číšník,  

řezník uzenář, 

stravovací a 

ubytovací služby 

MASO UZENINY PÍSEK, a. s., Samoty 1533,  

397 01 Písek  

provozní prostory firmy  řezník uzenář 

A. Pöttinger, spol. s r. o., Číčenická 1284/II,  

389 01 Vodňany 

pracoviště SOUs v továrně 

ostatní provozy firmy 

strojní mechanik 

Strojírna Vimperk spol. s r. o., Špidrova 110,  

385 01 Vimperk 

provozní prostory firmy strojní mechanik 

Klima, a. s., Krumlovská 38, 

383 01 Prachatice 

provozní prostory firmy  strojní mechanik 
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Partnerská organizace: Pracoviště praktického 

vyučování: 
Učební obor: 

Zahradnictví – Milan Holý, Číčenická, 

389 01 Vodňany; Květinářství, Mokrého 186,  

389 01 Vodňany 

zahrada, skleníky, prodej a 

vazba květin 

zahradník 

Šikl Miroslav – Zahradnictví Šikula,  

Dr. Hajného 339  

389 01 Vodňany 

zahrada zahradník 

Josef Tlapa, ovocnář - včelař, Vitice 16,  

389 01 Vodňany 

zahrada, sady zahradník 

Jiří Švehla – Řeznictví a uzenářství, Vlkonice 67, 

384 86 Vacov 

provozní prostory firmy řezník-uzenář 

KLAS PEKÁRNA/CUKRÁRNA Protivín, spol. 

s r. o.,  

Jiráskova 112 

398 11 Protivín 

provozní prostory firmy cukrář 

Kavárna, cukrárna U Boušků 

náměstí Svobody 20 

389 01 Vodňany 

provozní prostory firmy cukrář 

 

U učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik je výhodou, že absolventi tohoto oboru dostávají po 

vyučení nabídku pracovního uplatnění u firmy A. Pöttinger s. r. o. Vodňany. Stejnou výhodu 

poskytují absolventům učebního oboru 29-56-H/01 Řezník-uzenář firmy Vodňanská drůbež, a. s. a 

MASO UZENINY Písek, a. s. 
 

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 


