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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 400 strávníků 

Ředitel školy Mgr. Pavel Kotál 

 

Personální řízení Mgr. Pavel Kotál 

Zástupce ředitele školy Ing. Vladimír Kuba 

Vedoucí úseku praktického 

vyučování 

Ing. Martin Müller 

Vedoucí ekonomického 

úseku 

Jiřina Polanská 

Vedoucí úseku výchovy 

mimo vyučování (domov 

mládeže) 

PaedDr. Jana Nováková 

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. Čechová Jana, Ing. 

 

 

Učitelka SŠ/ANO VŠ zemědělská a učitelství 

odborných předmětů pro SŠ 

5. Hodinová Alexandra, Mgr. 

 

Učitelka SŠ/ANO VŠ přírodovědecká/ 

magisterský studijní 

program 

6. Hřebečková Věra, Ing. 

 

 

Učitelka SŠ/ANO 

 

VŠ zemědělská a učitelství 

odborných předmětů pro SŠ 

7. Janoušek Viktor, Ing.  
(zástup od 25. 2. 2020 do 30. 4. 

2020) 

Učitel SŠ/ANO VŠ/Vojenská akademie a 

DPS/obor organizátorsko-

ekonomický, specializace 

proviantní zabezpečení 

8. Miková Milena, Ing. 
(ukončení pracovního poměru 

31. 8. 2020) 

Učitel SŠ/ANO 

 

VŠ báňská a učitelství 

odborných předmětů pro SŠ 

9. Jindrová Alice, Bc. 
(od 24. 8. 2020) 

Učitel SŠ/NE 
(od 09/2020 studuje VŠ, 

učitelství odborných předmětů 

pro SŠ) 

VŠ/bakalářský studijní 

program 

10. Šmídová Michaela, Ing. 

 

Učitelka SŠ/ANO VŠ zemědělská a učitelství 

odborných předmětů pro SŠ 

11. Vaňatová Jana, Ing. 

 

Učitelka SŠ/ANO VŠ ekonomická a učitelství 

všeobecně vzdělávacích 

předmětů pro SŠ 

12. Veselá Kristina, Mgr. 

 

 

Učitelka ZŠ a SŠ/ANO VŠ/Učitelství pro 

SŠ/magisterský studijní 

program 

13. Volmůt Lubomír, Ing. 

 

 

Učitel SŠ/ANO VŠ zemědělská a učitelství 

odborných předmětů pro SŠ 
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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 
(ukončení pracovního poměru 

31. 7. 2020) 

vedoucí 

vychovatelka/ANO 

SPgŠ 76-40-6 pro MŠ; IVV 

MZVŽ 

SŠ s maturitou – vychovatelství 

2.  PaedDr. Nováková Jana 
(od 1. 8. 2020) 

vedoucí 

vychovatelka/ANO 

VŠ pedagogická, vychovatelství 

a učitelství akademických 

předmětů 

3. Urbanová Dana 

 

 

vychovatelka/ANO SPgŠ 

SŚ s maturitou - vychovatelství 

4. Vrba Jiří 

 

 

vychovatel/ANO Gymnázium  

79-02-5 

SŠ s maturitou, DPS 

5. 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. Ing. Müller Martin 

IWE/EWE – vedoucí 

učitel odborného výcviku 

(od 1. 7. 2020) 

Vedoucí učitel OV/NE 
(od 10/2020 studuje pedagogiku 

pro učitele OV) 

VŠ strojní 

inženýrství/magisterský 

studijní program/mezinárodní 

svařovací inženýr 

2. Vavrušková  

Miroslava  

učitelka OV/ANO Provoz společného 

stravování 64-21-4 

SŠ s maturitou, DPS 

3.  

 
Pilátová 

Bohuslava 

učitelka OV/ANO Provoz společného 

stravování 64-21-4 

SŠ s maturitou, DPS 

4. Nováková  

Marie 

 

učitelka OV/ANO Provoz společného 

stravování 64-21-4 

SŠ s maturitou, DPS 

5. Márová 

Jaroslava 

učitelka OV/ANO Potravinářský průmysl 06-15-4 

SŠ s maturitou, DPS 

6. Hromádková 

Jana 

učitelka OV/ANO Zahradnictví 

45-12-4 

SŠ s maturitou, DPS 

7. Kolesa Ivan 

 

učitel OV/ANO SPŠ strojní, SPŠ 

elektrotechnická; výuční list 

automechanik, DPS 

8. Mácha Jaroslav 
(zástup od 27. 1. 2020 do  

14. 2. 2020) 

učitel OV/ANO SPŠ strojní, výuční list 

soustružník, DPS 

9. Pavel Sochor 

 

učitel OV/ANO SOU zemědělské 

SŠ s maturitou, DPS 
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10. Kellerová Marie 
(od 27. 8. 2020) 

učitelka 

OV/ANO 

Výuční list 29-64-2 Cukrář, 

DPS 

11. Slepičková Jana učitelka  

OV/ANO 

Podnikání v oboru 

Zahradník 45-96-4 

SŠ s maturitou, DPS 
 

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. Jarešová Simona 
(od 1. 9. 2019) 

hospodářka/operátorka IKT SŠ s maturitním 

vysvědčením 

4. Kolářík Petr údržbář, topič SŠ s výučním 

listem 

5. Louženská Ivana uklízečka na domově mládeže SŠ s výučním 

listem 

6. Klímová Dana 
(zástup od 15. 11. 2019 do 21. 2. 2020) 

uklízečka na domově mládeže SŠ s výučním 

listem 

7. Malkusová Marie skladnice SŠ s výučním 

listem 

8. Šimková Ivona 

 

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 

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 2020/2021 

Obor vzdělání 

Počet přihlášených 

žáků 

Počet přijatých žáků  

(odevzdali zápisový lístek) 

Celkem z toho  

dívky 

Celkem z toho  

dívky 

Cukrář 33 33 19 19 

Kuchař-číšník 21 11 9 5 

Zahradník 12 9 11 9 

Strojní 

mechanik 

23 1 13 0 

Řezník 

uzenář 

8 1 4 0 

Stravovací a 

ubytovací 

služby 

6 4 5 3 

Potravinářská 

výroba 

0 0 0 0 

 

Do 1. ročníku ve školním roce 2020/21 bylo podáno v přijímacím řízení celkem 103 přihlášek, zápisové 

lístky odevzdalo 61 žáků. V září 2020 navštěvovalo první ročník celkem 64 žáků (3 žáci přestoupili 

z jiných středních škol). 
 

d) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

e.1 Celkové hodnocení žáků k 30. 6. 2020 

třída 
počet 

žáků 

celkem 

hodnocení Chování 

průměrný 

prospěch 

absence žáků 
vyzname- 

nání 

prospěl neprospěl nehodnocen uspokojivé Neuspokojivé celkem neomluvená 

S1.A 18 2 16 0 0 0 0 1,992 279 0 

K1.A 10 0 10 0 0 0 0 2,554 151 0 

C1. A 23 5 17 1 0 0 0 1,945 788 2 

Z1.A 19 4 12 2 1 0 1 2,121 551 130 

R1.A 10 3 7 0 0 0 0 2,083 313 0 

C2. A 12 4 8 0 0 0 0 1,946 418 6 

R2.A 8 2 6 0 0 0 0 1,957 333 0 

K2. A 9 0 9 0 0 0 0 2,235 243 0 

S2.A 7 2 5 0 0 0 0 1,920 293 0 

Z2.A 5 0 4 1 0 0 0 2,261 142 1 

P2.A 6 0 6 0 0 0 0 2,250 356 7 

C3.A 6 1 5 0 0 0 0 2,349 188 3 

K3.A 8 0 8 0 0 0 0 2,531 235 2 

R3.A 4 2 2 0 0 0 0 2,026 84 0 

S3.A 19 7 12 0 0 0 1 2,153 429 84 

Z3.A 7 4 3 0 0 0 0 1,946 192 0 

P3.A 5 0 5 0 0 0 0 2,267 150 0 

celkem 176 36 135 4 1 0 2 2,149 5145 135 
 

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

celkový prospěch za uplynulé období 2,149. Celkový prospěch se oproti minulému školnímu roku zlepšil 

o dvě desetiny z 2,349 na nynějších 2,149. Pedagogičtí pracovníci školy se zaměřují především na 

zvládnutí praktických dovedností a návyků žáků v odborných předmětech a v odborném výcviku.  
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e.2 Výsledky závěrečných zkoušek 2019/2020 
 

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 8 6 1 6 1 0 1 

Cukrář 29-54-H/01 6 5 1 4 1 0 1 

Řezník- 

uzenář 

29-56-H/01 4 0 1 3 0 0 0 

Strojní 

mechanik 

23-51-H/01 19 0 9 10 0 0 0 

Zahradník 41-52-H/01 7 3 4 2 1 0 1 

Stravovací  

a ubytovací 

služby 

65-51-E/01 5 2 0 5 0 0 0 

Denní 

studium 

celkem 

 49 16 16 30 3 0 3 

 

Ve školním roce 2019/20 konali žáci závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání závěrečných zkoušek. 

Celkem prospělo u závěrečné zkoušky 48 žáků (v řádném a náhradním termínu). V náhradním termínu 

v září 2020 konali závěrečné zkoušky celkem tři žáci, kteří neprospěli v červnu z písemné části zkoušky. 

V zářijovém termínu pak opět neprospěla pouze jedna žákyně. S vyznamenáním prospělo u závěrečných 

zkoušek celkem 16 žáků. 
 

 

f)Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

 f.1 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2019/2020 

 Ve školním roce 2019/2020 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. Během celého 

školního roku byly žákům vytvářeny takové podmínky, aby se zvyšovala jejich odolnost vůči sociálně-

patologickým jevům. Byl podporován jejich zájem o zdravý životní styl. 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, společenská výchova a také podle možností v rámci tělesné 

výchovy). 



 11 

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

dlouhodobou a náročnou práci. Pozitivně byla opět vyhodnocena koordinace v mezipředmětových 

vztazích, zejména u vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří vhodnou formou zavádějí do 

výuky etickou výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, právní a mediální výchovu. 

 Na realizaci MPP se podílelo vedení školy (ředitel, zástupce ředitele, vedoucí vychovatelka 

domova mládeže a vedoucí učitel odborného výcviku), 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 apod.). 

 V průběhu školního roku 2019/2020 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 o 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. V září 2019 proběhl už tradiční adaptační kurz „START 2019“ pro žáky 1. ročníků. Obsahovou náplň 

 kurzu připravili vychovatelé domova mládeže a třídní učitelé nově nastupujících tříd. Adaptační 

 kurz byl zaměřen na sebepoznání osobnosti žáků, využíval řadu zážitkových technik a pomáhal 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). 

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 videomateriálů „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. Informování kolegů ve škole i na domově mládeže ohledně novinek na drogové scéně a změn 

 příslušné legislativy. 

11. Školní metodička prevence zahájila od listopadu 2019 studium ke splnění dalších kvalifikačních 

 požadavků – metodik prevence (podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., §7 - §9). 

12. V závěru uplynulého školního roku v srpnu 2020 došlo k dohodě o nástupu školní psychologické 

 konzultantky na částečný úvazek, která bude od 1. 9. 2020 jednou týdně k dispozici žákům i 

 pedagogům školy a bude jim  pomáhat řešit problémy. 

Z důvodu uzavření škol od 11. března 2020 do hlavních prázdnin se neuskutečnily tradiční kulturní, 

sportovní a preventivně zaměřené akce, jako je například setkání se spisovateli v rámci tradičního 
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festivalu „Zeyerovy Vodňany“, přednášky pro žáky 1. ročníků ze strany externích institucí – např. 

Prevent Strakonice, Policie ČR aj.).  
 

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, škodlivé návyky (alkohol, tabakismus, drogy), promítání krátkých hraných filmů s 

protidrogovou tematikou. 

Sportovní akce probíhaly na domově mládeže v průběhu celého školního roku (turnaje v šipkách, stolním 

tenisu; vánoční futsalové utkání aj.). Pravidelně je využívána sokolovna k sportovním aktivitám domova 

mládeže.  

Zvláštní akce byly 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. 

Vychovatelé se dostupnými prostředky snažili získávat žáky k pěstování zdravého životního stylu.  

Spolupráce s odborníky a dalšími institucemi probíhala oproti předchozímu školnímu roku v omezené 

míře, protože většinu 2. pololetí školního roku 2019/2020 byl domov mládeže uzavřen z preventivních 

důvodů kvůli epidemii SARS-Covid-19. 
 

f.2 Činnost školního metodika prevence ve školním roce 2019/2020 
 

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.  
 

f.3 Činnost výchovného poradce ve školním roce 2019/2020 
 

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. Ve školním roce 2019/2020 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 2019/2020 se dle plánů pedagogické podpory (dále jen PLPP) vzdělávali celkem 3 žáci (PO, 

1. stupeň) z 1. – 3. ročníku. 

Na základě vyhodnocení ze dne 24. 6. 2020 bylo doporučeno žákům pokračovat v nastaveném 

plánu i v následujícím školním roce. Bylo realizováno 5 individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP) 

pro žáky 1. a 2. ročníku. Na škole působil jeden asistent pedagoga u žákyně z učebního oboru cukrář, a to 
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do 19. května 2020, kdy tato žákyně zanechala na vlastní žádost vzdělávání. Celkem 25 žákům byla 

poskytována podpůrná opatření 2. a 3. stupně. 

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

ŠPZ) byla doplňována a rozšiřována 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, Písek, 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 škola řešila výchovné i prospěchové problémy. 

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

intervencí předešlo gradaci problémů. Pokračovala spolupráce školy s MěÚ Vodňany, proběhla schůzka o 

náplni a poslání OSPOD a školení na téma šikana ve škole. 

 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. Dále byla žákům poskytována pomoc při vyplňování přihlášek na 

pokračující studium, včetně vyhledávání informací o konkrétních školách a podmínkách přijetí (přijímací 

řízení).  

 Vzhledem k faktu, že od 11. března 2020 byla prezenční výuka nahrazena distančním 

vzděláváním, neproběhla řada plánovaných akcí (přednášky ze strany Policie ČR na téma prevence 

kriminality mládeže, prevence drogových závislostí apod. Tyto plánované a neuskutečněné akce byly 

přeloženy na nový školní rok. Komunikace se zákonnými zástupci nezletilých žáků a ŠPZ probíhala 

v tomto období pouze prostřednictvím telefonických hovorů, pomocí elektronické pošty a přes datovou 

schránkou. 

 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 (příprava na vyučování) a na úzkou spolupráci 

s rodiči. Všechny tyto pozitivní faktory však byly oslabeny a narušeny v období, kdy byla rozhodnutím 

státních orgánů prezenční výuka nahrazena distančním vzděláváním (bez přítomnosti žáků). 
 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

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

Ve školním roce 2019/2020 měla škola všechny učitele plně kvalifikované. 
 

g.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních požadavků (§7 - §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 
 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních požadavků (§7 - §9 vyhlášky č.317/2005 Sb.) zahájila 

v listopadu 2019 Mgr. Jiřina Bartošová (prevence sociálně patologických jevů) dle §9 vyhlášky 

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

vzdělávání 

Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

4. 10. 2019 „Hra jako nejpřirozenější 

forma učení ve výuce 

německého jazyka“ 

Odborné školení pořádané 

Národním pedagogickým 

institutem ČR v Českých 

Budějovicích 

Mgr. Hodinová 

7. 10. 2019 „Ozbrojený útočník ve 

škole“ 

Bezpečnostní školení – 

praktický nácvik 

adekvátního jednání 

v případě mimořádné 

situace ve škole 

všichni 

zaměstnanci 

SOUs Vodňany 

16. 10. 2019 Obrázky a vizuální 

impulsy ve výuce němčiny 

Odborné školení pořádané 

Národním pedagogickým 

institutem ČR v Českých 

Budějovicích 

Mgr. Hodinová 

16. 10. 2019 „Modernizace odborného 

vzdělávání při 

modularizaci výuky“ 

Informační seminář NÚV 

konaný v Praze na SOU 

gastronomie a podnikání 

Ing. Hřebečková, 

M. Vavrušková 

4. 11. 2019 „Zásady poskytování 

první pomoci“ 

Hromadné školení 

zaměstnanců, které 

navazovalo na školení 

„Ozbrojený útočník ve 

škole“. Lektoři Bc. Rozum 

a M. Nováková pracovníci 

ZZS Jihočeského kraje 

většina 

zaměstnanců 

SOUs Vodňany 

4. 11. 2019 „Hodnocení není jen 

klasifikace“ 

Odborné školení lektora 

Mgr. Karla Čapka konané 

v Praze 

Ing. Čechová 

Ing. Šmídová 

13. 11. 2019 „Projekty ve výuce“ Odborné školení agentury 

Descartes konané v Praze 

Ing. Čechová 

Ing. Šmídová 

20. 11. 2019 „Skryté ostny šikany“ Vzdělávací seminář pro 

školní metodiky prevence. 

Lektorka Mgr. Bajerová 

Mgr. Veselá 

Mgr. Bartošová 

21. 11. 2019 „Regionální konference 

České školní inspekce“ 

Konference pro ředitele 

škol konaná v Českých 

Budějovicích 

Ing. Čechová 

27. 11. 2019 „Workshop v rámci 

projektu KAP“ 

Workshop k prioritizaci 

potřeb kraje a 

podmínkám výzvy 

Implementace KAP II 

konaný na Krajském 

úřadě v Č. Budějovicích 

Ing. Kuba 

22. 1. 2020 „Základní seminář 

kulinářského umění – 

rýže“ 

Odborný seminář J. 

Roitha konaný 

v Kulinářské akademii 

Grosseto v Průhonicích 

M. Nováková, 

M. Vavrušková 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

17. 3. 2020 „Odesíláme jarní 

matriku“ 

Webinář PaedDr. Pavelky 

k odesílání výkazu M8 a k 

novinkám v programu 

Bakaláři 

 

Ing. Kuba 

31. 8. 2020 „Zpátky do školy“ Školení agentury 

„Společně k bezpečí“ 

pořádané v Českých 

Budějovicích  

Ing. Šmídová 

 

V školním roce 2019/2020 pokračoval cyklus školení všech zaměstnanců „Ozbrojený útočník ve škole“, a 

to praktickým nácvikem adekvátního chování při mimořádných bezpečnostních situacích ve škole a 

praktickým proškolením v první pomoci. Škola využívala podle plánu DVPP vhodných nabídek 

Národního pedagogického institutu České republiky v Českých Budějovicích a zároveň jsme zahájili 

cyklus odborných školení kulinářského umění v „Kulinářské akademii Grosseto“ v Průhonicích u Prahy, 

což souvisí s přípravou našich učitelů odborných předmětů, kteří mají vyučovat nový předmět 

„kulinářství“ v  „Gastrostudiu SOUs Vodňany“. Bohužel téměř všechny organizované aktivity dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků pak byly přerušeny uzavřením škol od 11. března 2020 až do 

hlavních prázdnin. 
 

h.1 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Náborové, kulturní a jiné akce s účastí SOUs Vodňany ve školním roce 2019 – 2020 
 

Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

2. 9. 2019 Slavnostní zahájení školního 

roku na MěÚ Vodňany pro 

nové žáky 1. ročníku 

Tradiční akce Žáci všech oborů 

1. ročníku a jejich 

třídní učitelé 

10. 9. – 11. 9. 

2019 

Adaptační kurz Start 2019 Adaptační kurz pro 

žáky 1. ročníků  

všech učebních 

oborů 

Ing. Čechová 

Ing. Miková 

Ing. Šmídová 

Louženská, Vrba,  

24. 9. 2019 Spisová služba a 

archivnictví 2019 

Odborné školení 

v Českých 

Budějovicích 

S. Jarešová 

26. 9. 2019 Přednáška o chovu divoké 

zvěře, ukázky chladicích a 

zracích komor 

Odborná exkurze 

pro žáky z učebního 

oboru řezník-uzenář 

Ing. Šmídová, 

žáci ze třídy R2A, 

R3A 

30. 9. – 3. 10. 

2019 

Barmanský kurz Barmanský kurz 

pro žáky z oboru 

kuchař - číšník 

Žáci ze třídy K2A 

a K3A 

1. 10. 2019 Burza škol Vimperk Náborová a 

prezentační akce 

Ing. Volmůt 

12. – 13. 10. 

2019 

Orientační běh Ubytování 

závodníků na 

domově mládeže 

SOUs Vodňany 

 

 

 

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

15. – 25. 10. 

2019 

Dušičková výstava Tradiční prodejní 

výstava výrobků 

žáků z učebního 

oboru zahradník 

J. Hromádková 

J. Slepičková 

Žáci ze tříd Z1A, 

Z2A, Z3A 

 

16. 10. 2019 Setkání výchovných 

poradců ZŠ a ředitelů SŠ 

Náborová a 

prezentační akce 

v Euroškole v 

Strakonicích 

Mgr. Kotál 

22. 10. 2019 Burza škol Český Krumlov Náborová a 

prezentační akce 

 

Ing. Kuba 

23. 10. 2019 Komise školství Rady města 

Vodňany 

Jednání komise 

školství 

v prostorách SOUs 

Vodňany 

Mgr. Ladislav 

Vovesný, Mgr. 

Júsuf Traore, 

DiS., K. 

Louženská a další 

členové komise 

6. 11. 2019 Čtyři příběhy revoluce Přednáška k výročí 

tzv. „sametové 

revoluce“ r. 1989 

Ing. Vaňatová 

Žáci ze třídy 

C2A, R2A, K3A, 

R3A a Z3A 

7. – 9. 11. 2019 Vzdělání a řemeslo 2019 

České Budějovice 

Tradiční třídenní 

prezentace 

středních škol na 

výstavišti v Českých 

Budějovicích. 

 

Ing. Hřebečková 

Ing. Miková 

M. Vavrušková 

 

14. 11. 2019 Burza škol Strakonice Prezentační a 

náborová akce 

 

Ing. Čechová 

14. 11. 2019 Rodinný devítiboj Spolupráce při 

organizaci soutěže 

Tělocvičné jednoty 

Sokol Vodňany 

 

K. Louženská 

s žáky 

ubytovanými na 

domově mládeže 

18. 11. 2019 Burza škol Písek Prezentační a 

náborová akce 

 

Mgr. Bartošová 

S. Jarešová 

19. 11. 2019 Burza škol Prachatice Prezentační a 

náborová akce 

 

Ing. Miková 

S. Jarešová 

20. 11. 2019 Energie budoucnost lidstva Odborná přednáška 

pořádaná firmou 

Hejlservis ve 

spolupráci s ČEZ, a. 

s. 

Žáci ze třídy K1A 

a S1A 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

21. 11. - 23. 11. 

2019 

Gastrofest 2019 

České Budějovice 

Cukrářská soutěž 

„Budějovické mlsání“ 

4. místo pro SOUs Vodňany 

v soutěžní disciplíně 

„Minizákusky“ 

5. místo pro SOUs Vodňany 

v soutěžní disciplíně „Dort“ 

Odborná cukrářská 

soutěž pro žáky 

středních škol 

J. Márová a 

žákyně 

Smetanová 

4. místo (třída 

C3A); žákyně 

Apeltauerová 

5. místo (třída 

C2A) 

22. 11. - 23. 11. 

2019 

Dny otevřených dveří SOUs 

Vodňany 

Prezentační 

náborová akce 

SOUs Vodňany 

s ukázkami výrobků 

žáků a jejich 

praktické výroby 

(workshopy) 

Pedagogové a žáci 

školy 

23. 11. 2019 Život nás stále baví Příprava a zajištění 

akce pro vodňanské 

seniory. Výroba 

adventních věnců a 

zdobení perníčků.  

K. Louženská 

B. Pilátová 

J. Slepičková 

27. 11. 2019 Závěr roku v  účetnictví 

příspěvkových organizací 

Odborné školení 

pořádané 

Vzdělávacím 

centrem Mgr. 

Bauerové v Českých 

Budějovicích 

E. Brabcová 

25. -29. 11. 2019 Prodejní adventní výstava Prodejní výstava 

adventní vazby žáků 

z učebního oboru 

zahradník 

J. Hromádková 

 J. Slepičková a 

žáci z třídy Z1A, 

Z2A, Z3A 

30. 11. 2019 „Vitana majonéza CUP 

2019“ - mistrovství České 

republiky v přípravě 

bramborového salátu  

Celostátní 

gastronomická 

soutěž konaná 

v Mratíně u Prahy 

M. Nováková 

M. Vavrušková 

Žákyně ze třídy 

K3A Bublová, 

Paikrtová a  

Čajková obsadily 

10. místo  

3. 12. 2019 FKSP ve školách a 

školských zařízeních 

Školení v Českých 

Budějovicích; 

lektorka Mgr. 

Seidlová 

J. Polanská 

11. 12. 2019 Platové předpisy 2020 Odborné školení 

agentury Resk 

Education, s.r.o. 

v Českých 

Budějovicích; lektor 

Mgr. Adamík 

 

J. Polanská 



 18 

Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

12. 12. 2019 Flora Pragensis 2019. 8. ročník floristické 

soutěže pro žáky 

zahradnických škol 

v Praze 

J. Hromádková 

s žáky ze třídy  

Z3A: 

Untermüller  

14. místo 

Jedličková  

19. místo 

Kvasničková  

21. místo 

11. 12. 2019 Vánoční setkání seniorů 

z Vodňan  

Akce organizovaná 

MěÚ Vodňany ve 

spolupráci se SOUs 

Vodňany (výzdoba 

sálu, obsluha, 

příprava rautu) 

M. Nováková 

J. Hromádková 

Márová a žáci 

SOUs Vodňany 

11. -19. 12. 2019 Prodejní výstava vánočních 

výrobků 

Prodejní výstava 

vánočních výrobků 

ve vestibulu domova 

mládeže (vánoční 

svícny aj.) 

J. Hromádková 

J. Slepičková a 

žáci z učebního 

oboru zahradník 

12. 12. 2019 Vánoční setkání seniorů – 

bývalých zaměstnanců 

firmy Vodňanská drůbež, a. 

s. 

Akce organizovaná 

společností 

Vodňanská drůbež, 

a. s., a SOUs 

Vodňany 

M. Vavrušková; 

obsluha žáci 

z učebního oboru 

kuchař-číšník 

14. -15. 12. 2019 Adventní trhy ve 

Vodňanech – prodejní 

stánek SOUs Vodňany 

Příprava 

občerstvení pro 

návštěvníky trhů a 

tvořivé dílny žáků 

z učebního oboru 

zahradník a cukrář 

M. Nováková 

M. Vavrušková 

B. Pilátová 

P. Sochor 

18. 12. 2019 Jak jste to myslel pane 

Shakespeare? 

Divadelní 

představení 

„Divadélka pro 

školy“ z Hradce 

Králové 

všichni žáci školy 

19. 12. 2019 Zdobení perníčků Spolupráce žáků 

ubytovaných na DM 

s mateřskými 

školami v regionu 

K. Louženská 

7. 1. 2020 Exkurze do firmy Maso 

uzeniny Písek, a.s.  

Náborová akce pro 

zájemce o obor 

řezník – uzenář 

z řad žáků 9. 

ročníků a pro jejich 

rodiče 

 

Mgr. Kotál 

M. Vavrušková 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

17. 1. 2020 Den otevřených dveří  

SOUs Vodňany 

Prezentační 

náborová akce 

učitelů a žáků naší 

školy s ukázkami 

prací žáků a jejich 

praktické výroby 

(workshopy) 

Pedagogové a žáci 

školy 

22. 1. 2020 Exkurze do firmy  

A. Pöttinger, spol. s r. o. 

Náborová akce pro 

zájemce o učební 

obor strojní 

mechanik z řad 

žáků 9. ročníků a 

pro jejich rodiče 

Mgr. Kotál 

Ing. Kuba 

P. Sochor 

I. Kolesa 

24. 1. 2020 Energie budoucnost lidstva Odborná přednáška 

pořádaná firmou 

Hejlservis ve 

spolupráci s ČEZ, a. 

s.  

Žáci ze tříd R1A, 

Z1A a C1A 

6. 2. 2020 Hygienické minimum pro 

pracovníky školních jídelen 

Školení pořádané 

KHS České 

Budějovice ve 

Strakonicích 

P. Steierová 

D. Ruczkowská 

I. Uhlíková 

7. 2. 2020 Den otevřených dveří 

SOUs Vodňany 

Prezentační 

náborová akce 

s ukázkou prací 

žáků 

Mgr. Kotál 

Ing. Hřebečková 

Ing. Volmůt 

Ing. Šmídová 

19. 2. 2020 Aktuality v účetnictví 

příspěvkové organizace 

v roce 2020 

Školení pořádané 

Vzdělávacím 

centrem v Českých 

Budějovicích 

J. Polanská 

20. 2. 2020 Prezentace akce Armády 

České republiky 

Náborová akce 

AČR pro žáky 1. – 

3. ročníků, kterou 

vedl nrtm. František 

Jeřábek 

Ing. Kuba 

 

22. 2. 2020 „Písecké dortování“ 

3. místo pro SOUs Vodňany 

Cukrářská soutěž 

konaná na SOŠ a 

SOU Písek 

J. Márová a 

žákyně K. 

Apeltauerová, 

která získala  

3. místo a zlatý 

pohár za toto 

umístění 

27. 2. 2020 KOVO JUNIOR 2020 

Strakonice 

1. místo SOUs Vodňany 

(žák Martin Jiraň) 

3. místo SOUs Vodňany 

(žák Patrik Krejčí) 

Krajské kolo 

zámečnické soutěže 

pro žáky učebního 

oboru strojní 

mechanik 

v Strakonicích 

I. Kolesa a žáci 

Jiraň z z S3A a 

Krejčí z S2A  

(v historii školy 

první vítězství 

v této soutěži) 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

25. 2. 2020 Registr smluv Školení pořádané 

Vzdělávacím 

centrem České 

Budějovice  

S. Jarešová 

27. 2. 2020 Změněná právní úprava 

pracovně lékařských služeb 

Školení lektora 

JUDr. Bořivoje 

Šubrta a prof. 

MUDr. Milana 

tučka, CSc., konané 

v Českých 

Budějovicích 

J. Polanská 

1. 4. 2020 Efektivní komunikace v 

krizi 

On-line školení 

pořádané agenturou 

„Než zazvoní“ 

s doporučeními, jak 

komunikovat s žáky 

a rodiči v období 

uzavření škol 

S. Jarešová 

23. 4. 2020 Jak na přístupnost a 

použitelnost webu 

On-line školení 

pořádané agenturou 

„Než zazvoní“ 

s návodem, jak 

udělat webové 

stránky školy 

přístupnější 

S. Jarešová 

10. 6. 2020 Hygienické minimum Periodické 

proškolení 

pracovníků školních 

jídelen, lektor ing. 

Písaříková (systém 

HACCP aj.) 

Pracovníci školní 

jídelny a učitelé 

odborného 

výcviku pracující 

v gastronomii a 

cukrářské výrobě 

28. 5. 2020 Plná škola On-line školení 

agentury „Než 

zazvoní“ zaměřené 

na marketingové 

strategie 

náborových aktivit 

S. Jarešová 

3. 6. 2020 Marketing na sociálních 

sítích pro školy 

Školení pořádané 

agenturou „Než 

zazvoní“ v Praze 

(využití sociálních 

sítí k propagaci 

školy) 

S. Jarešová 
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h.2 Účast školy v odborných soutěžích 
 

Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

21. 11. - 23. 11. 

2019 

Gastrofest 2019 

České Budějovice 

Cukrářská soutěž 

„Budějovické mlsání“ 

4. místo pro SOUs Vodňany 

v soutěžní disciplíně 

„Minizákusky“ 

5. místo pro SOUs Vodňany 

v soutěžní disciplíně „Dort“ 

Cukrářská soutěž 

pro žáky středních 

škol 

J. Márová a 

žákyně Smetanová 

4. místo (třída 

C3A); žákyně 

Apeltauerová 

5. místo (třída 

C2A) 

30. 11. 2019 „Vitana majonéza CUP 

2019“ - mistrovství České 

republiky v přípravě 

bramborového salátu  

Celostátní 

gastronomická 

soutěž konaná 

v Mratíně u Prahy 

M. Nováková 

M. Vavrušková 

Žákyně ze třídy 

K3A Bublová, 

Paikrtová a 

Čajková obsadily 

10. místo  

12. 12. 2019 Flora Pragensis 2019. 8. ročník floristické 

soutěže pro žáky 

zahradnických škol 

v Praze 

J. Hromádková 

s žáky ze třídy  

Z3A: 

Untermüller  

14. místo 

Jedličková  

19. místo 

Kvasničková  

21. místo 

22. 2. 2020 „Písecké dortování“ 

3. místo pro SOUs Vodňany 

(žákyně K. Apeltauerová) 

Cukrářská soutěž 

konaná na SOŠ a 

SOU Písek 

J. Márová a 

žákyně K. 

Apeltauerová, 

která získala  

3. místo a zlatý 

pohár za toto 

umístění 

27. 2. 2020 KOVO JUNIOR 2020 

Strakonice 

1. místo SOUs Vodňany 

(žák Martin Jiraň) 

3. místo SOUs Vodňany 

(žák Patrik Krejčí) 

Krajské kolo 

zámečnické soutěže 

pro žáky učebního 

oboru strojní 

mechanik 

v Strakonicích 

I. Kolesa a žáci 

Jiraň z z S3A a 

Krejčí z S2A  

(v historii školy 

první vítězství 

v této soutěži) 

 

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

 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla ve škole žádná kontrola ČŠI na místě. Proběhlo však 

 inspekční zjišťování ČŠI na dálku s cílem zjistit, jak si škola v období od 11. 3. 2020 poradila 

 s distančním vyučováním žáků (počítačové platformy komunikace, počty zapojených žáků, 

 problémy při distančním vyučování apod.). 
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j) 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. 2019 

 

Vráceno v 

průběhu 

roku 

 

(do 31. 12. 

2019) 

 

 

 

Použito k 

31. 12. 2019 

 

Vratka 

dotace při 

finančním 

vypořádání 

a a 1 2 3 4=1-(2+3) 

 A.1. Neinvestiční dotace celkem  19 755 907,00 0,00 19 755 907,00  

33 353 Přímé náklady na vzdělávání celkem  19 566 538,00  19 566 538,00  

    - z  toho:  a) platy  14 194 175,00  14 194 175,00  

                     b) OON  58 000,00  58 000,00  

                     c) zákonné odvody + FKSP + ostatní náklady 5 314 363,00  5 314 363,00  

33 049 Podpora odborného vzdělávání  189 369,00  189 369,00  

    - z  toho  a) platy  139 242,00  139 242,00  

                    b) zákonné odvody 47 342,00  47 342,00  

                    c) FKSP 2 785,00  2 785,00  

33 065 Excelence základních škol      

    - z  toho  a) platy      

                    b) zákonné odvody     

                    c) FKSP     

33 070 Podpora výuky plavání v ZŠ  (IV. a V. etapa)   -  ONIV     

33 071 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol     

    - z  toho  a) OON     

                   b) ONIV     

33 074 Finanční zajištění překrývání přímé pedagog. činnosti učitelů se 
zohledněním provozu MŠ (I. a II. etapa) 

   
 

 
 

    - z  toho  a) platy      

                    b) zákonné odvody     

                    c) FKSP     

33 075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách     

    - z  toho  a) platy      

                    b) OON     

                    c) zákonné odvody     

                    d) FKSP     

                    e) ostatní náklady      

33 076 Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ, Konzervatoří a ŠD 
   

 

 

 

    - z  toho  a) platy      

                    b) zákonné odvody     

                    c) FKSP     

33 077 Podpora financování ZŠ a SŠ při změně financování RgŠ     

    - 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 2019 byl škole zřizovatelem schválen v rámci rozpočtu provozní příspěvek ve výši 2.635.200,- 

Kč, investiční příspěvek ve výši 150.000,- Kč a účelově určený příspěvek na stipendia žáků ve výši 

260.000,- Kč. Na stipendia žáků bylo vyplaceno 252.800,- Kč, zbývající částka ve výši 7.200,- 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 45.000 0 300.000 

Fond kulturních a sociálních potřeb 239.549 290.836 238.365 292.020 

Rezervní fond 390.059 416.377 139.543 666.893 

FRM, Investiční fond 106.691 254.700 257.905 103.486 
 

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.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012699, název projektu Střední odborné učiliště 

služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, byla poskytnuta v 9/2019 v celkové výši 356.126,00 Kč 
 

j/5 Doplňková činnost 
 

Výsledek hospodaření z hostinské činnosti 79.035,66 

Výsledek hospodaření z ubytování  12.559,64 

Výsledek hospodaření ze školení a kurzů 0 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 

celkem k 31. 12. 2019 

91.595,30 

 

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 : 91 595,30 Kč 
 

Vykonávání doplňkové činnosti má pro SOUs Vodňany 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 91.595,30 

Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2019 před zdaněním 91.595,30 

Daň z příjmů -- 

Dodatečné odvody daně z příjmů -- 

Výsledek hospodaření po zdanění (+ zisk, - ztráta) 91.595,30 

 

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl  0,00 Kč, 

doplňková činnost skončila ziskem   91.595,30 Kč, 

tj. celkem za organizaci    91.595,30 Kč.  
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j/7 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč 
 

Výsledek hospodaření celkem k 31. 12. 2019 91.595,30 

z toho schválená výše zřizovatelem do:  

rezervní fond   76.595,30 

fond odměn   15.000,-- 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Naše škola nebyla ve školním roce 2019/2020 zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

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

Ve školním roce 2019/2020 škola nepořádala žádné vzdělávací kurzy v rámci dalšího vzdělávání a 

celoživotního učení.  

 

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.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012699, název projektu Střední odborné učiliště 

služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II – dotace byla poskytnuta v 9/2019 v celkové výši 356.126,00 Kč 
 

 

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 2019/2020 
 

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 

STS Prachatice, a.s., Těšovice 62, 384 21 Husinec provozní prostory firmy strojní mechanik 

Klima s.r.o., Krumlovská 38, 

383 01 Prachatice 

provozní prostory firmy  strojní mechanik 

KOVO FRITZ s.r.o., Jiráskova 290, 398 11 

Protivín 

provozní prostory firmy  strojní mechanik 

Luna Progress s.r.o., Zdenice 40, 383 01 Prachatice provozní prostory firmy  strojní mechanik 

 



 25 

Partnerská organizace: Pracoviště praktického 

vyučování: 
Učební obor: 

TCF vzduchotechnika s.r.o., Průmyslová 920,  

383 01 Prachatice 

provozní prostory firmy strojní mechanik 

Zámečnictví Milan Polanský, Malovice – Podeřiště 

4, 384 11 Netolice 

provozní prostory firmy strojní mechanik 

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 

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 


