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 a) Základní údaje o škole 

 

Název školy Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 

43/II 

 

Sídlo školy Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany 

 

IČO 260 99 152 

DIČ  

Bankovní spojení 78-489390277/0100 

Telefon 383 390 516 

E-mail školy sousvodnany@sousvodnany.cz 

Webové stránky školy www.sousvodnany.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do rejstříku škol 1. 9. 2006 

REDIZO ředitelství 65 10 16 762 

Součásti školy, IZO, kapacita 

místo poskytovaného 

vzdělání 

škola                IZO  151 016  887 kapacita   315 žáků 

domov mládeže   kapacita   90 lůžek 

školní jídelna    kapacita   300 strav. 

Ředitel školy Mgr. Karel Pavlíček (do 31. 7. 2015) 

Mgr. Pavel Kotál (od 1. 8. 2015) 

Zástupce ředitele školy Mgr. Pavel Kotál (do 31. 7. 2015) 

Ing. Vladimír Kuba (od 1. 8. 2015) 

Ekonomka školy Jiřina Polanská 

Personalistka školy 

Personální řízení 

Praktická personalistika 

Jiřina Polanská (do 31. 7. 2015) 

Mgr. Pavel Kotál (od 1. 8. 2015) 

Jiřina Polanská (od 1. 8. 2015) 

Vedoucí školní jídelny Milena Dubská 

Vedoucí vychovatelka 

domova mládeže 

Květoslava Louženská 

Název zřizovatele Město Vodňany 

Sídlo zřizovatele náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany 

IČO 00251984 

Telefon/fax 383 379 111/383 382 317 

E-mail muvod@muvodnany.cz 

webové stránky zřizovatele www.vodnany.eu 

 

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

 

 

Složení školské rady Titul, jméno, příjmení 

1. Zástupci školy – předseda: Mgr. Pavel Kotál (do 31. 7. 2015) 

Květoslava Louženská (od 1. 8. 2015) 

 člen školské rady Květoslava Louženská (do 31. 7. 2015) 

2. Zástupci zákonných 

zástupců nezletilých žáků a 

zástupci zletilých žáků 

Lenka Hávová 

Jaroslava Dolejšová 

3. Zástupci zřizovatele Václav Heřman 

 Ing. Monika Kadlecová 

 

 Školská rada se schází podle potřeby, ale nejméně dvakrát ročně a schvaluje dokumenty důležité 

pro činnost školy (školní řád, výroční zprávy o činnosti školy atd.). Nové volby zástupců školy a zástupců 

zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků do školské rady proběhnou v listopadu 

2015. 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

 

 

Obory vzdělání dle nařízení 

vlády č. 689/2004 Sb., o 

soustavě oborů v základním, 

středním a vyšším odborném 

vzdělání, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

 

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

 denní forma vzdělávání 

 

 

 

 

délka 

vzdělávání: 

3 roky 

 

 

2. 29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář) 

 

 denní forma vzdělávání 

 

 

délka 

vzdělávání: 

3 roky 

 

 

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

 

 denní forma vzdělávání 

 

 

délka 

vzdělávání: 

3 roky 

 

 

4. 65-51-H/01 Kuchař–číšník 

 (ŠVP Kuchař-číšník) 

 

 denní forma vzdělávání 

 

 

délka 

vzdělávání: 

3 roky 

 

 

5. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

 (ŠVP Kuchařské práce) 

 

 denní forma vzdělávání 

 

 

délka 

vzdělávání: 

3 roky 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

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

Poř. 

číslo 

Příjmení, jméno, titul Pracovní 

zařazení/odborná 

kvalifikace (ANO-NE) 

Vzdělání/studijní 

program 

Studijní obor 

(aprobace) 

1. Pavlíček Karel, Mgr. 

(do 31. 7. 2015) 
odchod do důchodu 
____________________________________________________________________________ 

Kotál Pavel, Mgr. 

(od 1. 8. 2015) 

 

 

 

 

 

Ředitel školy/učitel  

SŠ/ANO 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

Ředitel školy/učitel  

SŠ/ANO 

VŠ/ Učitelství pro 

SŠ/magisterský 

studijní program 
______________________________________________________________ 

VŠ/ Učitelství pro 

SŠ/magisterský 

studijní program 

 

Učitelství 

matematika – fyzika 

 
____________________________________________________________________ 

Učitelství český 

jazyk a literatura – 

dějepis 

2. Kotál Pavel, Mgr. 

(do 31. 7. 2015) 
____________________________________________________________________________ 

Kuba Vladimír, Ing. 

(od 1. 8. 2015) 

 

Zástupce 

ředitele/učitel SŠ/ANO 
____________________________________________________________________________ 

Zástupce 

ředitele/učitel SŠ/ANO 

 

VŠ/učitelství pro 

SŠ/magisterský 

studijní program  
_______________________________________________________________ 

VŠ zemědělská a 

učitelství 

odborných 

předmětů 

Učitelství český 

jazyk a literatura – 

dějepis 
_______________________________________________________________ 

Obor provozně 

podnikatelský a 

způsobilost k výuce 

odborných předmětů 

oboru zemědělství 

3.  Hřebečková Věra 

 

 

 

 

Učitelka SŠ/NE 
(r. 2014 zahájila studium 

VŠ, magisterský studijní 

program pro učitele SŠ) 

SŠ/střední 

s maturitou a DPS 

Provoz společného 

stravování 

(maturita), výuční 

list (kuchař) 

4. Janoušek Viktor, Ing. 

(do 30. 6. 2015) 
odchod do důchodu 

 

 

 

Učitel SŠ/ANO VŠ/Vojenská 

akademie a DPS 

Obor 

organizátorsko-

ekonomický, 

specializace 

proviantní 

zabezpečení a DPS 

5.  Koptyšová Monika, Bc.  

 

 

 

 Učitelka SŠ VŠ/NE 

(r. 2014 zahájila studium 

VŠ, učitelství odborných 

předmětů pro SŠ) 

VŠ/bakalářský 

stud. program  

Pedagog volného 

času 

6. Veselá Kristina, Mgr. 

 

 

 

Učitelka ZŠ a SŠ/ANO VŠ/magisterský 

studijní program 

 

Učitelství anglického 

a ruského jazyka pro 

ZŠ a SŠ a občanské 

nauky 

7. Volmůt Lubomír, Ing. 

 

 

 

 

 

Učitel SŠ/ANO VŠ zemědělská a 

DPS 

Mechanizace 

zemědělství 

DPS pro vyučování 

odborným 

předmětům oboru 

zemědělství 
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8. Král Jiří , Mgr. 

(do 30. 6. 2015) 
odchod do důchodu 

 

Učitel SŠ/ANO VŠ/magisterský 

studijní program 

Učitelství tělesné 

výchovy pro ZŠ a SŠ  

9. Hlavatý Ctibor, Ing. Učitel SŠ/ANO VŠ zemědělská a 

DPS 

VŠ agronomická, 

Fytotechnika; 

DPS pro vyučování 

odborným 

předmětům  

10. Bínová Eva, Mgr. Učitelka SŠ/ANO VŠ/magisterský 

studijní program 

Učitelství  

všeobecně 

vzdělávacích 

předmětů 

matematika a 

základy techniky 

11. Zemanová Ivana, Mgr. 

(do 17. 8. 2015) 
odchod na vlastní žádost 

dohodou 

Učitelka SŠ/ANO VŠ/magisterský 

studijní program 

Učitelství  

všeobecně 

vzdělávacích 

předmětů německý 

jazyk - dějepis 
 

c.2 Pedagogičtí pracovníci – součást domov mládeže (vychovatelé) 
 

Poř. 

Číslo 

Příjmení, jméno,  

titul 

Pracovní zařazení/ 

odborná kvalifikace 

(ANO-NE) 

Vzdělání/studijní 

program  

Studijní obor 

(aprobace) 

1. Louženská Květoslava vychovatelka / ANO SPgŠ 76-40-6 pro 

MŠ; IVV MZVŽ  

SŠ s maturitou 

vychovatelství 

2. Urbanová Dana 

 

vychovatelka /  ANO SPgŠ SŠ s maturitou 

vychovatelství 

3. Vrba Jiří vychovatel     /  ANO Gymnázium  

79-02-5 

SŠ s maturitou 

vychovatelství 

DPS 

4. Ing. Marcela Brandová 

(do 31. 8. 2015) 
odchod do důchodu 

vychovatelka / ANO VŠZ + DPS VŠ, učitelství 

odborných 

předmětů 

5. Lada Kreuzová vychovatelka / ANO Gymnázium  

79-02-5 

SŠ s maturitou 

vychovatelství 

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  

Studijní obor 

(aprobace) 

1. Vavrušková  

Miroslava –vedoucí UOV 

učitelka OV/ANO Provoz společného 

stravování 64-21-4 

SŠ s maturitou 

DPS UOV 

2.  

 

Pilátová 

Bohuslava 

učitelka OV/ANO Provoz společného 

stravování 64-21-4 

SŠ s maturitou 

DPS UOV 

3. Nováková  

Marie 

 

učitelka OV/ANO Provoz společného 

stravování 64-21-4 

SŠ s maturitou 

DPS UOV 
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4. Márová 

Jaroslava 

učitelka OV/ANO Potravinářský průmysl 

06-15-4 

SŠ s maturitou 

DPS UOV 

5. Hromádková 

Jana 

učitelka OV/ANO Zahradnictví 

45-12-4 

SŠ s maturitou 

DPS UOV 

6. Mauric Zdeněk učitel OV/ANO SPŠ – strojní SŠ s maturitou 

DPS UOV 

7. Tureček Luboš učitel OV/NE SOU – strojní  SŠ s maturitou 

DPS UOV 

8. Košatková Daniela učitelka 

OV/ANO 

Provoz společného 

stravování 64-21-4 

SŠ s maturitou 

DPS UOV 

9. Slepičková Jana učitelka  

OV/ANO 

Podnikání v oboru 

Zahradník 45-96-4 

SŠ s maturitou 

DPS UOV 
 

Jana Slepičková pracovala současně na poloviční úvazek jako asistentka pedagoga u jednoho 

integrovaného žáka ve třídě Z 2.A.  
 

c.4 Nepedagogičtí pracovníci – součást střední škola 
 

Poř. 

číslo 

Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Vzdělání 

1. Polanská Jiřina ekonomka SŠ s maturitním 

vysvědčením 

2. Brabcová Eva účetní  SŠ s maturitním 

vysvědčením 

3. Kolářík Petr školník SŠ s výučním 

listem 

4. Louženská Ivana uklízečka na domově mládeže SŠ s výučním 

listem 

5. Vokatá Marie 

(do 30. 6. 2015)  

Linhartová Jana  

(od 24. 8. 2015) 

uklízečka ve škole a školní jídelně 

 

uklízečka ve školní jídelně a ve škole 

Základní 

vzdělání 

SŠ s výučním 

listem 

6. Malkusová Marie skladnice SŠ s výučním 

listem 
 

Uklízečka Marie Vokatá měla pracovní smlouvu na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015. 
 

c.5 Nepedagogičtí pracovníci – součást školní jídelna 

 

Poř. 

číslo 

Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Vzdělání 

1. Dubská Milena vedoucí ŠJ SŠ s maturitním 

vysvědčením 

2. Ruczkowská Dagmar  kuchařka SŠ s výučním 

listem 

3. Hokr Tomáš vedoucí kuchař SŠ s výučním 

listem 

4. Uhlíková Ivana pomocná kuchařka SŠ s výučním 

listem 
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d) Údaje o přijímacím řízení  
 

Žáci přijatí do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2015/2016 

 

Obor vzdělání 

Počet přihlášených 

žáků 

Počet přijatých žáků 

celkem z toho  

dívky 

celkem z toho  

dívky 

Cukrář 18 17 18 17 

Kuchař-číšník 8 4 8 4 

Stravovací a 

ubytovací 

služby 

6 3 6 3 

Zahradník 15 7 15 7 

Strojní 

mechanik 

30 0 30 0 

Nástrojař 1 0 0 0 
 

Do 1. ročníku školního roku 2015/2016 bylo podáno 78 přihlášek, zápisové lístky odevzdalo 53 žáků. 

Během září 2015 nastoupili či přestoupili z jiných středních škol ještě další žáci. Celkem k 30. 9. 2015 

navštěvuje 1. ročník 57 žáků. Učební obory 23-52-H/01 Nástrojař a 65-51-H/01 Kuchař–číšník nebyly 

pro nedostatek uchazečů v novém školním roce 2015/2016 otevřeny. 
 

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

stupně vzdělání  
 

e.1 Celkové hodnocení žáků k 30. 6. 2015 
 

třída 
počet 

žáků 

celkem 

Hodnocení chování 
průměrný 

prospěch 

absence žáků 
vyzname- 

nání 
prospěl neprospěl nehodnocen uspokojivé neuspokojivé celkem neomluvená 

C.1A 15 0 11 4 0 1 2 2,68 1834 124 

K 1.A 12 1 11 0 0 2 2 2,47 1258 121 

P 1.A 8 0 8 0 0 1 4 2,63 1077 241 

S1.A 12 0 12 0 0 1 0 2,53 978 33 

Z1.A 11 4 5 2 0 1 0 2,18 971 13 

C2.A 9 0 9 0 0 0 0 2,23 1004 6 

K2.A 7 0 7 0 0 0 0 2,49 354 3 

P2.A 9 0 9 0 0 1 1 2,62 1178 105 

S2.A 14 0 14 0 0 4 3 2,68 1292 164 

Z2.A 10 3 6 1 0 1 0 2,16 827 74 

C3.A 6 0 6 0 0 1 0 2,56 482 26 

K3.A 10 0 9 1 0 1 0 2,89 748 15 

S3.A 18 1 17 0 0 1 1 2,35 1402 63 

Z3.A 10 1 8 1 0 1 0 2,27 933 36 

P3.A 6 1 5 0 0 0 0 2,36 516 4 

celkem 157 11 137 9 0 16 13 2,47 14854 1028 

 

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

škol, je celkový prospěch za uplynulé období 2,47. S vyznamenáním prospělo celkem 11 žáků, 

neprospělo 9 žáků. Celkový průměrný prospěch se zlepšil, protože v předchozím školním roce 2013/2014 

byl 2,51. 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 2014/2015 
 

Obor vzdělání 

Počet žáků Počet žáků 

Celkem z toho 

dívky 

vyznamenání prospěl neprospěl 

z 1 části 

nepros-

pěl z více 

částí 

opakuje 

zkoušku 

Kuchař-

číšník 

65-51-H/01 9 5 3 6 0 0 0 

Cukrář 29-54-H/01 6 6 3 3 0 0 0 

Strojní 

mechanik 

23-51-H/01 18 0 1 17 0 0 0 

Zahradník 41-52-H/01 9 7 5 4 0 0 0 

Stravovací  

a ubytovací 

služby 

65-51-E/01 

 
6 4 2 4 0 0 0 

Denní 

studium 

celkem 

 48 22 14 34 0 0 0 

 

Ve školním roce 2014/2015 konali žáci poprvé závěrečné zkoušky podle státního jednotného zadání 

závěrečných zkoušek (JZZZ) ve všech dílčích zkouškách (písemná zkouška, praktická zkouška, ústní 

zkouška). Celkový počet žáků 3. ročníku byl 50 žáků. Dva žáci neprospěli v druhém pololetí, a proto 

nemohli být připuštěni k závěrečným zkouškám. Zbývajících 48 žáků vykonalo závěrečné zkoušky 

úspěšně v řádném termínu. 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

 f.1 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2014/15  
 

Cílovou skupinou pro realizaci minimálního preventivního programu byli žáci 1. - 3. ročníků (žáci ve 

věku 15 – 19 let). Mezi základní priority našeho působení na tyto žáky patřilo, aby: 

- znali rizika užívání drog a dalších návykových látek i jejich vliv na zdraví, na stupeň dosaženého 

vzdělání i na budoucí zařazení do společnosti a získání odpovídajícího zaměstnání 

- uměli odmítnout nabízenou drogu a věděli, proč ji odmítají 

- rozuměli vlastnímu hodnotovému systému a dovedli v praxi použít morální kritéria 

- měli rozvinuté základní schopnosti péče o vlastní zdraví 

- znali možnosti externí pomoci, dostanou-li se do problémů.  

Efektivitu výchovného působení na žáky lze dost obtížně posoudit za pouhý školní rok, protože se 

jedná o dlouhodobou a náročnou práci. Avšak ve spolupráci vedení školy s ostatními pedagogickými 

pracovníky je snaha tento úkol zvládnout co nejlépe. Pozitivně byla vyhodnocena koordinace 

v mezipředmětových vztazích, zejména u vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů, které vhodnou 

formou zavádějí do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu apod. 

V budově školy a v budově domova mládeže byly před mnoha lety umístěny tzv. „schránky důvěry“, 

které se však příliš neosvědčily a žáci je nevyužívali. V srpnu 2015 byly odstraněny a v novém školním 

roce 2015/2016 budou nahrazeny vznikem tzv. žákovské rady podle § 21 odst. 1, písm. d) zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). Prostřednictvím svých zástupců v nové žákovské radě se budou žáci školy obracet se svými 

připomínkami a náměty přímo na ředitele školy. 
 

Hodnocení jednorázových akcí: 

1. Vstupní dotazník pro žáky 1. ročníku - zjišťování znalostí žáků o drogách, jejich vztah k drogám; 

pohyb žáků v rizikovém prostředí (alkohol, drogy). 

2. Jednodenní program pro žáky 1. ročníku. Realizován školním metodikem prevence ve spolupráci 

s pracovníkem Kontaktního centra Strakonice. Tento program je zaměřen na osobnost žáka, 

využívá řadu zážitkových technik, opakovaně je hodnocen žáky velmi kladně a pomáhá 

k navázání vztahů v kolektivu nové třídy i k individuálnímu poznání žáků mezi sebou. Svým 

způsobem částečně nahrazuje adaptační kurzy organizované některými středními školami pro 

žáky prvních ročníků. 

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

setkání se spisovateli v rámci tradičního festivalu „Zeyerovy Vodňany“, přednášky pro žáky 3. 

ročníků ze strany externích institucí – např. z úřadu práce, soutěže v kopané aj.). 

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

na kolech do okolí Vodňan nebo projekt „Výšlap na Lomeček“. Trvalou součástí prevence 

sociálně patologických jevů je projednávání těchto jevů na pedagogických radách i na provozních 

poradách jednotlivých úseků školy.  

5. Nástěnky s tematikou prevence sociálně patologických jevů. 

6. Promítání DVD Tváře pervitinu aj. 

7. Užívání dotazníku CRAFFT (závislosti). 

8. Krátké hrané filmy s danou tematikou promítané na domově mládeže. 
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9. Sportovní akce ve volném čase žáků (turnaje ve fotbálku, šipkách, sálové kopané, stolním tenisu, 

turnaj „Hokejbal proti drogám“, fotbalová utkání a sportovní pětiboj na domově mládeže. 

Hodnocení činnosti Domova mládeže SOUs Vodňany 
 

Cílem bylo využití volnočasových aktivit a zájmu žáků, rozvoj osobnosti žáků a výchova 

k samostatnosti a odpovědnosti. Jednorázové akce, které proběhly na domově mládeže, se setkaly 

většinou s kladnou odezvou. 

Např. akce zaměřené na pozitivní mezilidské vztahy, zdravou výživu, životosprávu, 

sebepoznání (jaký jsem - klady i zápory), škodlivé návyky (alkohol, tabakismus, drogy), dále 

promítání DVD Tváře pervitinu, užití dotazníku CRAFFT (závislosti), promítání krátkých 

hraných filmů s protidrogovou tematikou. 

Sportovní akce probíhaly na domově mládeže v průběhu celého školního roku (turnaje ve 

fotbálku, šipkách, stolním tenisu; vánoční futsalové utkání, jarní fotbalové utkání proti Střední 

rybářské škole Vodňany o putovní pohár). Pravidelně je využívána sokolovna k sportovním 

aktivitám domova mládeže. 

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

dětí a charitativní bazárek). 

V rámci minimálního preventivního programu jsme se v minulém školním roce zaměřili na 

všechny oblasti rizikového chování mládeže, tj. na závislost na návykových látkách, gamblerství, 

šikanu, násilí a vandalismus, rasismus a záškoláctví. Případy záškoláctví, které jsou i porušením 

školního řádu, byly předmětem jednání jak pedagogických rad, tak i výchovné komise 

školy. Všemi dostupnými prostředky jsme se snažili získávat žáky k pěstování zdravého životního 

stylu.  

Spolupráce s odborníky a dalšími institucemi probíhala zhruba na stejné úrovni jako 

v předchozím školním roce (besedy s Policií ČR – nprap.. Žežulková - zaměřené na téma 

kriminalita mládeže s důrazem na zneužívání drog. Protidrogové prevenci se věnovala i přednáška 

streetworkera z Českých Budějovic, která probíhala formou hry. Tato akce měla u žáků veliký 

ohlas, hodnotíme ji jako úspěšnou a efektivní. Uskutečnila se přednáška pro žáky prvních ročníků 

na téma „Drogové závislosti“ s odborným lektorem Kamilem Podzimkem (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 2014/2015 
 

 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 dalších sociálně 

  patologických jevy). 

 3. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně   

  patologických jevů. 

 4. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do  

  vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců. Prioritou v rámci tohoto procesu je  

  prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a 

  etnické odlišnosti. 

 5. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně  

  patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s  

  jednotlivými třídami ve škole a s výchovnými skupinami na domově mládeže). 

 6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci  

  problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodiky preventivních aktivit v  
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  poradnách a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními,  

  krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), jež působí v oblasti prevence sociálně  

  patologických jevů. 

 7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně  

  patologických jevů. 

 8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných  

  poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy 

  o ochraně osobních údajů. 

 9. Aktualizace materiálů na nástěnce pro preventivní aktivity školy. 

 10. Spolupráce s výchovným poradcem školy. 

 11. Plánování, analýza, koordinace a organizace preventivních akcí pro žáky. 
 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

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

Zástupce ředitele Mgr. Pavel Kotál zahájil v lednu 2015 „Kvalifikační studium pro ředitele škol a 

školských zařízení“ v Národním institutu pro další vzdělávání v Českých Budějovicích (dále jen NIDV) 

podle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 

kariérním systému pedagogických pracovníků. Toto studium bude ukončeno v listopadu 2015. 

Učitelka Bc. Monika Koptyšová absolvovala ve školním roce 2014/2015 první ročník 

Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor učitelství odborných předmětů 

(studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pro učitele střední školy). 

Učitelka Věra Hřebečková absolvovala ve školním roce 2014/2015 první ročník Zemědělské 

fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (studium pro splnění kvalifikačních předpokladů 

pro učitele střední školy). 

 Učitel odborného výcviku Luboš Tureček si doplnil pedagogickou kvalifikaci dle zákona a toto 

studium úspěšně ukončil v červnu 2015. 
 

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

Studia ke splnění dalších kvalifikačních požadavků (§7 - §9 vyhlášky č.317/2005 Sb.) se žádný 

pedagogický pracovník školy nezúčastnil. 
 

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

vzdělávání 
 

21. 10. 2014 „Inovace pro 

konkurenceschopnost 

Vodňanska“ 

Účast na konferenci 

Gymnázia Vodňany, 

PF a FROV 

Jihočeské univerzity 

v Českých 

Budějovicích 

Ing. Hlavatý, 

SOUs Vodňany 

27. 1. 2015 Školení „Rozbor změn 

v zákonu č. 563/2004 Sb. 

pedagogických 

pracovnících“ Praha 

Odborné školení 

Praha 

Lektor PhDr. Jiří 

Valenta 

Mgr. Kotál 

SOUs Vodňany 

17. 4. 2015 Periodické školení 

vedoucích pracovníků a 

bezpečnostního technika 

SOUs z BOZP a PO 

Školení BOZP a PO 

- lektor Pavel Mráz, 

firma Hymax 

Strakonice 

Mgr. Pavlíček, 

Mgr. Kotál, 

J. Polanská, 

K. Louženská, 

M. Vavrušková, 

Ing. Volmůt 
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27. 4. 2015 Pracovní setkání ředitelů 

škol zřizovaných obcemi 

z okresu Strakonice: 

 Rozpis rozpočtu 

přímých výdajů v roce 

2015 

 Změny v zákoníku práce 

 Integrace zdravotně 

postižených žáků 

 

 

 

Gymnázium 

Strakonice - 

pracovníci OŠMT 

Krajského úřadu 

Jihočeského kraje 

Mgr. Kotál 

SOUs Vodňany 

29. 4. 2015 

 

 

 

 

 

Národní systém inspekčního 

hodnocení vzdělávací 

soustavy v České republice – 

setkání ředitelů základních 

a středních škol Jihočeského 

kraje – České Budějovice 

Odborné školení – 

systémy InspiS, 

InspiS SET aj. 

užívané ČŠI 

Mgr. Kotál 

SOUs Vodňany 

 

Škola využívá vhodných nabídek NIDV České Budějovice i dalších organizací. Školení pro 

učitele odborných předmětů se však pořádají málo. Školení realizovaná mimo Jihočeský kraj jsou pro naši 

školu z hlediska finančního i organizačního méně dostupná. 
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h.1 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Náborové, kulturní a jiné akce s účastí SOUs Vodňany  

ve školním roce 2014 – 2015 
 

Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

1. 9. 2014 Slavnostní zahájení školního 

roku na MěÚ Vodňany pro 

nové žáky 1. ročníku 

Tradiční 

prezentační akce 

Žáci všech oborů 

1. ročníků a 

učitelé SOUs 

Vodňany 

12. 9. 2014 Návštěva Muzea a Galerie 

Vodňany 

Kulturní akce 

domova mládeže 

SOUs Vodňany 

K. Louženská – 

ubytovaní žáci  

1. ročníků 

24. 9. 2014 Schůze „Školské rady SOUs 

Vodňany“ 

Projednání výroční 

zprávy za školní rok 

2013/2014; návrh 

rozpočtu školy na 

rok 2015 

Členové školské 

rady za 

přítomnosti 

ředitele SOUs 

Vodňany 

30. 9. 2014 „Turnaj v minifotbálku“ Sportovní akce K. Louženská – 

žáci ubytovaní na 

DM 

30. 9. 2014 Návštěva Galerie Vodňany Kulturní akce 

domova mládeže 

K. Louženská; 

žáci ubytovaní na 

DM 

1.10. – 3. 10. 

2014 

Výstava „Vzdělání a 

řemeslo 2014“ České 

Budějovice 

Prezentační a 

náborová akce 

M. Vavrušková; 

žákyně oboru 

„Cukrář“ 

8.10.2014 Exkurze do Městské 

knihovny Vodňany 

Exkurze Mgr. Kotál 

Třída P1A 

9. 10. 2014 Exkurze na výstavu 

„Jugend und Beruf“ 

(Mládež a povolání) 

v rakouském městě Wels 

Odborná exkurze ve 

spolupráci 

s Jihočeskou 

hospodářskou 

komorou 

Mgr. Pavlíček, 

Mgr. Kotál 

16. 10. 2014 Výjezdní schůzka 

výchovných poradců ZŠ a 

zástupců středních škol 

okresu Strakonice 

Náborová akce 

organizovaná ÚP 

Strakonice a VOŠ, 

SPŚ a SOŠ řemesel 

a služeb Strakonice 

 

Mgr. Kotál – 

prezentace SOUs 

Vodňany 

18. 10. 2014 „Farmářské trhy 

v Bavorově“ 

Prezentační a 

náborová akce 

M. Vavrušková; 

Z. Mauric, B. 

Pilátová, D. 

Košatková – 

prezentace oboru 

„Kuchař-číšník“ 

a „Zahradník“ 

18. 10. – 19. 10. 

2014 

Běh „Vodňanský kapr“ Sportovní akce K. Louženská; 

ubytování 

účastníků akce 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

20. 10. – 24. 10. 

2014 

„Dušičková výstava“ Prezentační a 

prodejní akce 

J. Hromádková, 

K. Louženská – 

prodej 

dušičkových 

věnců (výrobky 

žáků oboru 

„Zahradník“) 

25. 10. 2014 „Slavnosti plodů“ Chelčice 

 

 

 

 

Prezentační akce M. Vavrušková 

Výstava výrobků 

učebního oboru 

„Zahradník“ 

3. 11. 2014 Seminář „České ryby do 

české kuchyně“ - praktické 

ukázky přípravy rybích 

specialit 

(Projekt Science ZOOM) 

Prezentační akce 

SRŠ a VOŠ vodního 

hospodářství a 

ekologie Vodňany a  

MEVPIS Vodňany - 

- odborný lektor 

ing. Eduard Levý, 

Mgr. Miroslav 

Boček  

Ing. Janoušek, V. 

Hřebečková a 

žáci tříd K1A, 

K2A, P1A 

6. 11. 2014 „Trh studijních příležitostí 

Prachatice“ 

Náborová a 

prezentační akce 

 

Ing. Volmůt 

10. 11. 2014 Seminář „České ryby do 

české kuchyně“ - praktické 

ukázky přípravy rybích 

specialit 

(Projekt Science ZOOM) 

Prezentační akce 

SRŠ a VOŠ vodního 

hospodářství a 

ekologie Vodňany a  

MEVPIS Vodňany - 

- odborný lektor 

ing. Eduard Levý, 

Mgr. Miroslav 

Boček  

M. Vavrušková, 

V. Hřebečková a 

žáci tříd K3A, 

P2A, P3A 

10. 11. 2014 „Prezentace středních škol 

Písek“ 

 

Náborová a 

prezentační akce 

Ing. Janoušek 

13. 11. 2014 „Burza středních škol 

Strakonice“ 

Náborová a 

prezentační akce 

 

 

Mgr. Kotál 

13. 11. 2014 GASTRO 2014 – účast 

SOUs v cukrářských 

dovednostech – téma 

„Květinové variace“ 

České Budějovice J. Márová  

7. místo pro SOUs 

Vodňany (žákyně 

Alina Spashchuk,  

N. Vlasáková, L. 

Pundová) 

18. 11. 2014 Nábor v ZŠ Netolice a v ZŠ 

Lhenice 

 

 

Náborová akce Mgr. Král 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

19. 11. 2014 Nábor v ZŠ Prachatice, ZŠ 

Vlachovo Březí, ZŠ Čkyně, 

ZŠ Vimperk 

Náborová akce Ing. Volmůt 

 

19. 11. 2014 Nábor ZŠ Bavorov Náborová akce M. Vavrušková 

 

21. 11. – 22. 11. 

2014 

Dny otevřených dveří SOUs 

Vodňany (DOD) 

 

Prezentační a 

náborová akce 

(prezentace 

jednotlivých 

učebních oborů a 

vyučovacích 

předmětů) 

Všichni 

pedagogičtí 

pracovníci školy 

21. 11. 2014 Třídní schůzky  Informace pro 

rodiče a prezentační 

akce v rámci DOD 

Všechny třídy a 

pedagogičtí 

pracovníci školy 

22. 11. 2014 Farmářské trhy v Bavorově Prezentační akce – 

prodej výrobků 

SOUs Vodňany 

B. Pilátová, 

Z. Mauric 

24. 11. – 28. 11. 

2014 

Adventní prodejní výstava 

žákovských výrobků 

z oboru „zahradník“ na 

domově mládeže 

Prezentační a 

prodejní akce 

J. Hromádková, 

K. Louženská 

9. 12. 2014 „Charitativní bazárek na 

DM“ 

Charitativní akce Domov mládeže – 

K. Louženská 

16. 12. 2014 Vánoční posezení se seniory 

z Vodňan 

Kulturní akce SOUs zajišťovalo 

obsluhu hostů – 

M. Nováková 

16. 12. – 19. 12. 

2014 

„Vánoční prodejní výstava“ Prezentační a 

prodejní akce 

J. Hromádková, 

K. Louženská – 

práce žáků 

učebního oboru 

„zahradník“ 

17. 12. 2014 Vánoční posezení se seniory 

– bývalými pracovníky 

podniku Vodňanská drůbež 

Kulturní akce SOUs zajišťovalo 

obsluhu hostů – 

M. Vavrušková 

12. 1. 2015 Prezentace SOUs Vodňany 

v ZŠ Alešova pro žáky 9. 

ročníku 

Náborová a 

prezentační akce 

Ing. Volmůt 

Mgr. Veselá 

16. 1. 2015 Prezentace SOUs Vodňany 

v ZŠ Bavorovská pro žáky 

9. ročníku 

Náborová a 

prezentační akce 

Ing. Volmůt 

V. Hřebečková 

20. 1. 2015 Prezentace SOUs Vodňany 

v 9.A ZŠ Protivín 

 

Náborová a 

prezentační akce 

Ing. Volmůt 

Mgr. Veselá 

21. 1. 2015 Prezentace SOUs Vodňany 

v 9. B ZŠ Protivín  

Náborová a 

prezentační akce 

Ing. Volmůt 

Mgr. Veselá 

21. 1. 2015 Prezentace SOUs Vodňany 

v ZŠ Husinec 

 

Náborová a 

prezentační akce 

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

26. 1. 2015 Prezentace SOUs Vodňany 

v ZŠ Bavorov 

Náborová a 

prezentační akce 

V. Hřebečková 

27. 1. 2015 Exkurze ve firmě Pöttinger 

Vodňany pro uchazeče o 

učební obor „strojní 

mechanik“ a pro jejich 

rodiče 

Náborová akce Mgr. Pavlíček 

Ing. Volmůt 

 

27. 1. 2015 Burza středních škol 

v Blatné 

Náborová a 

prezentační akce 

Mgr. Zemanová, 

Bc. Koptyšová 

2. 3. 2015 Divadelní představení 

„Memento“ dle románu 

Radka Johna 

Umělecká agentura 

Rajcha 

MěKS Vodňany 

Žáci SOUs 

Vodňany a 

pedagogický 

dozor 

2. 3. – 27. 3. 

2015 

Svářečský kurz pro žáky 

druhého ročníku učebního 

oboru „strojní mechanik“ 

Odborný kurz Svářečská škola 

Sádlík Strakonice 

18. 3. 2015 „Písecké dortování“ 

 

Cukrářská soutěž 

pro učně z učebního 

oboru Cukrář 

J. Márová; 

žákyně Jana 

Landová a Eliška 

Hrabová učební 

obor cukrář – 4. – 

5. místo 

18. 3. 2015 „Literární kvíz“ pro žáky 1. 

ročníku ubytované na 

domově mládeže a návštěva 

Městské knihovny Vodňany 

Literární soutěž K. Louženská – 

žáci ubytovaní na 

DM 

19. 3. 2015 „Výtvarná soutěž na DM“ – 

velikonoční výzdoba 

domova mládeže 

Výtvarná soutěž K. Louženská – 

žáci ubytovaní na 

DM 

20. 3. 2015 Soutěž „Otvírání jara“ 

Praha - PVA Letňany For 

Garden 2015  

Soutěž pro studenty 

zahradnických škol 

(jarní vypichovaný 

věnec, jarní 

sesazovaná nádoba 

aj.) 

Mgr. Pavlíček, 

J. Hromádková, 

žákyně 

Toncarová, 

učební obor 

zahradník 

25. 3. 2015 Velikonoční běh do schodů Sportovní soutěž K. Louženská – 

žáci ubytovaní na 

domově mládeže 

 

 

 

 

 

24. 3. – 31. 3. 

2015 

Velikonoční výstava 

 

Prodejní a 

propagační akce 

SOUs Vodňany 

J. Hromádková, 

K. Louženská – 

výstava a prodej 

výrobků žáků 

z učebního oboru 

„zahradník“ 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

30. 3. 2015 Kulturní program pro 

předškoláky v rámci TJ 

Sokol Vodňany 

Kulturní akce K. Louženská – 

žáci ubytovaní na 

domově mládeže 

31. 3. 2015 „Horažďovický větrník“ Cukrářská soutěž 

pro učně z učebního 

oboru Cukrář 

M. Vavrušková, 

J. Márová – 

žákyně Eliška 

Hrabová, Jana 

Landová - 4.místo 

14. 4. 2015 Beseda s Policií ČR Beseda pro žáky 2. 

ročníku 

Mgr. Bínová 

Žáci ze třídy S2A 

a C2A – obor 

„strojní 

mechanik“ a 

„cukrář“ 

15. 4. 2015 Beseda se spisovatelem 

Vladimírem Šindelářem 

v rámci 19. ročníku festivalu 

Zeyerovy Vodňany 2015 

Beseda se žáky ve 

spolupráci 

s Městskou 

knihovnou Vodňany 

Mgr. Zemanová, 

žáci ze třídy K3A 

a Z3A – obor 

„kuchař-číšník“ a 

„zahradník“ 

28. 4. 2015 Víceboj středních škol „O 

pohár starosty města 

Vodňany“ 

Sportovní soutěž Mgr. Král a žáci 

SOUs Vodňany – 

1. místo v běhu na 

100 m (Josef 

Galba); 1. místo 

ve skoku dalekém 

(Josef Galba) 

5. 5. 2015 Exkurze do Pivovarského 

muzea Plzeň 

Odborná exkurze Ing. Janoušek, 

žáci 2. ročníku, 

obor kuchař-

číšník 

13. 5. 2015 Netradiční úprava 

vodňanského sumce 

Kuchařská soutěž 

(SOUs Vodňany, 

SOŠ a SOU Písek, 

Střední škola 

Horažďovice, VOŠ, 

SPŠ a SOŠ řemesel 

a služeb Strakonice 

Mgr. Pavlíček, M. 

Vavrušková – 

kuchařská soutěž 

organizovaná 

SOUs Vodňany; 

4. místo SOUs 

Vodňany 

14. 5. 2015 Prezentace „Projektu stáže 

pro mladé“ pro vycházející 

žáky 3. ročníku 

Přednáška a 

prezentace pod 

záštitou MPSV ČR 

Lektorka 

Kristýna 

Svatošová – Fond 

dalšího 

vzdělávání Praha; 

třídy Z3A, P3A, 

K3A 

18. 5. 2015 Prezentace „Projektu stáže 

pro mladé“ pro vycházející 

žáky 3. ročníku 

Přednáška a 

prezentace pod 

záštitou MPSV ČR 

Lektorka 

Kristýna 

Svatošová – Fond 

dalšího 

vzdělávání Praha; 

třídy C3A, S3A 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

20. 5. 2015 Beseda s pracovníky VZP 

ČR pro žáky 3. ročníku 

Přednáška – 

zdravotní pojištění, 

benefity, povinnosti 

plátců zdravotního 

pojištění 

Ing. Pitelková, 

lektorka VZP, 

pobočka 

Strakonice; 

třídy C3A, S3A 

21. 5. 2015 Exkurze do Muzea lesnictví, 

myslivosti a rybářství 

v Hluboké nad Vltavou 

Odborná exkurze J. Hromádková 

a žáci z 2. ročníku 

učebního oboru 

„zahradník“ 

22. 5. 2015 Exkurze na Moravu – 

Lednice – zámecká zahrada 

a skleníky 

Odborná exkurze J. Márová a žáci 

z učebního oboru 

„zahradník“ a 

„kuchař-číšník“  

27. 5. 2015 Exkurze do Střední 

rybářské školy Vodňany 

Odborná exkurze 

pro žáky oboru 

„stravovací a 

ubytovací služby“ 

 

V. Hřebečková 

a žáci P3A 

28. 5. 2015 Filmové představení 

„Město 44“ v DK Vodňany 

Film o varšavském 

povstání za II. 

světové války 

Třídy C1A, S1A, 

C2A, S2A, P2A, 

K3A, Z3A a 

třídní učitelé 

2. 6. 2015 Exkurze do strojírenského 

podniku ČZ Strakonice 

Odborná exkurze Ing. Volmůt;  

Z. Mauric 

a žáci z učebního 

oboru „strojní 

mechanik“, třídy 

S1A, S2A 

3. 6. 2015 „Prevence kriminality 

mládeže“ 

Beseda pro žáky  

1. ročníku 

Policie ČR 

Vodňany; třídy 

K1A, Z1A 

3. 6. 2015 Exkurze Základní školy 

Bavorov do SOUs Vodňany 

Žáci ZŠ Bavorov – 

8. ročník a žáci 

nižších ročníků 

Mgr. Kotál 

Prezentační a 

náborová akce 

SOUs Vodňany – 

seznámení žáků 

ZŠ s jednotlivými 

pracovišti SOUs 

Vodňany 

10. 6. 2015 Exkurze do Prahy Exkurze – pražská 

muzea 

Ing. Janoušek,  

třída C2A 

 

 

 

15. 6. 2015 Beseda o zdravé výživě a 

prevenci zdraví v SOUs 

Vodňany 

Beseda pro žáky 

oboru „kuchař-

číšník“ 

Mgr. David 

Kimmer 

z Jihočeské 

univerzity České 

Budějovice 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

18. 6. 2015 Exkurze do pivovaru 

v Protivíně 

Odborná exkurze Bc. Koptyšová, 

Z. Mauric, B. 

Pilátová 

Třídy K2A, S1A, 

C1A 

24. 6. 2015 Exkurze – vodňanské mlýny Exkurze Ing. Volmůt, Bc. 

Koptyšová 

Třídy C1A, S1A, 

P2A 

25. 6. 2015 Výlet na Lomec u Vodňan  Ing. Volmůt a Bc. 

Koptyšová; třídy 

P2A, C1A, S1A 
 

h.2 Účast školy v odborných soutěžích 

 

Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

13. 11. 2014 GASTRO 2014 – soutěž 

v cukrářských dovednostech 

na téma „Květinové 

variace“ 

Cukrářská soutěž 

pro žáky z učebního 

oboru „cukrář“ 

České Budějovice 

J. Márová;  

(žákyně Alina 

Spashchuk,  N. 

Vlasáková, L. 

Pundová) 

 7. místo 

18. 3. 2015 „Písecké dortování“ 

 

Cukrářská soutěž 

pro žáky z učebního 

oboru „cukrář“ 

Písek 

J. Márová; 

(žákyně Jana 

Landová a Eliška 

Hrabová) 

4. – 5. místo 

20. 3. 2015 Soutěž „Otvírání jara“ 

Praha - PVA Letňany For 

Garden 2015  

Soutěž pro žáky 

zahradnických škol 
(jarní vypichovaný 

věnec, jarní sesazovaná 

nádoba aj.) 

Mgr. Pavlíček, 

J. Hromádková, 

žákyně 

Toncarová, 

učební obor 

zahradník 

31. 3. 2015 „Horažďovický větrník“ Cukrářská soutěž 

pro učně z učebního 

oboru „cukrář“ 

Horažďovice 

M. Vavrušková, 

J. Márová – 

žákyně Eliška 

Hrabová, Jana 

Landová - 4.místo 

28. 4. 2015 Víceboj středních škol 

„O pohár starosty města 

Vodňany“ 

Sportovní soutěž 

středních škol 

z Vodňan 

Mgr. Král a žáci 

SOUs Vodňany – 

1. místo v běhu na 

100 m (Josef 

Galba); 1. místo 

ve skoku dalekém 

(Josef Galba) 
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Datum: Název akce: Účel: Poznámka: 

13. 5. 2015 „Netradiční úprava 

vodňanského sumce“ 

v rámci „Vodňanských 

rybářských dnů“ 

Kuchařská soutěž 
(SOUs Vodňany, 

SOŠ a SOU Písek, 

Střední škola 

Horažďovice, VOŠ, SPŠ 

a SOŠ řemesel a služeb 

Strakonice) 

Mgr. Pavlíček, M. 

Vavrušková – 

kuchařská soutěž 

organizovaná 

SOUs Vodňany; 

4. místo SOUs 

Vodňany 

 

 

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

 

 

Ve školním roce 2014/2015 proběhla ve škole kontrola ČŠI, a to dne 11. 6. 2015. Jednalo se o 

kontrolu dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o 

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

pozdějších předpisů a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Konkrétně se jednalo o kontrolu stanovení termínů závěrečné zkoušky, využívání jednotného 

zadání závěrečných zkoušek (JZZZ), kontrolu stanovení témat ředitelem školy k jednotlivým částem 

závěrečné zkoušky, kontrolu jmenování zkušební komise pro závěrečné zkoušky, kontrolu ústních 

zkoušek a dokumentace z písemné a praktické zkoušky. V žádné z kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno 

porušení právních předpisů. Závěrem ČŠI v Protokolu o kontrole (Čj.: ČŠIC-338/15-C) konstatovala, že 

kontrolou dodržování uvedených ustanovení školského zákona a souvisejících ustanovení vyhlášky č. 

177/2009 Sb., nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
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j)Základní údaje o hospodaření školy 
 

j/1  Ukazatele stanovené krajským úřadem 
 

Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací  

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

 
                                                                                                                         v Kč na dvě desetinná místa 

 

 

Účelový 

znak 

 

 

 

Ukazatel 

 

              

Poskytnuto 

k 

31.12.2014 

Vráceno v 

průběhu roku 

na 

výdajový účet 

poskytovatele 

 

 

 

 

Použito k 

31.12.2014 

 

Vratka 

dotace při 

finančním 

vypořádání 

a a 1 2 3 4 

 A.1. Neinvestiční dotace celkem  14 176 960  14 176 960  

33 353 Přímé náklady na vzdělávání celkem  13 510 000  13 510 000  

    - z  toho:  a) platy  9 868 000  9 868 000  

                     b) OON  5 000  5 000  

                     c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 3 637 000  3 637 000  

33 018 Inkluz. vzděl. dětí a žáků se sociokul. znev.       

    - z  toho:  a) platy     

                     b) odvody     

                     c) FKSP     

33 024  Bezplatná výuka ČJ přizpůs. potřeb. žáků - cizinců z třetích 

zemí 

    

    - z  toho  a) platy      

                    b) OON     

                    c) odvody     

                    d) FKSP     

                    e) ONIV     

33 038 Excelence středních škol 2013     

    - z  toho  a) platy      

                    b) odvody     

                    c) FKSP     

33 044 Podpora logoped. prevence v předškolním vzdělávání      

    - z  toho  a) platy      

                    b) OON     

                    c) odvody     

                    d) FKSP     

                    e) OBV     

33 047 Další cizí jazyk RVP pro zákl. vzděl:     -  ONIV     

33 049 RP na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 567 000  567 000  

    - z  toho  a) platy  420 000  420 000  

                    b) odvody 142 800  142 800  

                    c) FKSP 4 200  4 200  

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

zař. 

    

    - z  toho:  a) platy     

                     b) odvody     

                     c) FKSP     

33 051 Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství 24 162  24 162  

    - z  toho:  a) platy 17 898  17 898  

                     b) odvody 6  085  6  085  

                     c) FKSP 179  179  

33052 RP - Zvýšení platů  pracovníků regionálního školství v roce 

2014 

75 798  75 798  

    - z  toho:  a) platy 56 147  56 147  

                     b) odvody 19 090  19 090  

                     c) FKSP 561  561  

33 457 Asist. ped. pro děti, žáky a stud. se soc. znevýhodněním  0  0  

    - z  toho  a) platy      

                    b) odvody     

                    c) FKSP     

 

V návaznosti na počet žáků byly naší škole krajským úřadem poskytnuty finanční prostředky – viz 

tabulka výše. Veškeré prostředky byly čerpány v souladu s platnými předpisy. Limit počtu zaměstnanců 

byl dodržen. Do FKSP bylo převedeno 1 % z prostředků na platy. 
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j/2. Ukazatele stanovené zřizovatelem v tisících Kč  

 

Pro rok 2014 nám byl zřizovatelem schválen v rámci rozpočtu provozní příspěvek ve výši 2 468 400,- Kč 

a účelově určený příspěvek na stipendia žáků ve výši 170.000,- Kč. 

Prostředky na provoz byly vyčerpány v plné výši, limit byl dodržen. Na stipendia žáků bylo vyplaceno 

196.100,- Kč. Účelová dotace byla vyčerpána v plné výši 170.000,-; zbývající částka ve výši 26.100,- Kč 

byla hrazena z provozních prostředků. Plánované příjmy u tržeb za vlastní výrobky byly překročeny. 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti byl 0,- Kč. 

 

j/3. Tvorba a užití peněžních fondů 

v Kč 

Název fondu 

Stav k 1.1. 

2014 Tvorba Použití 

Stav k 31.12. 

2014 

Fond odměn 225.000 0 0 225.000 

Fond kulturních a sociálních potřeb 41.436 106.821 83.044 65.213 

Rezervní fond 371.952 69.065 40.646 400.371 

Investiční fond 35.599 67.967 0 103.566 

 

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

j/4. Použití dalších zdrojů  
 

Operační 
program 

Název a číslo 
globálního grantu  

Název a 
číslo oblasti 

podpory 

Název 
projektu 
vč. UZ 

Datum 
zahájení 
realizace 
projektu 

Datum 
ukončení 
realizace 
projektu 

Výše finanční podpory 

podíl ze 
státního 
rozpočtu 
nebo 
příspěve
k kraje 
…… 

Podíl 
příspěvku 
z ESF v Kč 

Vlastní 
podíl 

Celkové 
způsobilé 
výdaje v 
Kč 

Vzdělávání pro 
konkurenceschop
nost 

Zvyšování kvality ve 
vzdělávání v Jihočeském 
kraji, 
CZ.1.07/1.5.00/34.0640 

1.5 
Vzdělávání 
pro 
konkurence  
schopnost 

OPVK 1.5 

UZ 33031 1.3.2012 28.2.2014 4.515 25.588 0 30.103 

 

V  rámci OPVK, oblast podpory 1.5 – „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách“ byla 

celková čerpaná hodnota grantu 701 170,- Kč. 

 

j/5Doplňková činnost 

 

Výsledek hospodaření z hostinské činnosti 19.954,41 

Výsledek hospodaření z ubytování  83.807,09 

Výsledek hospodaření z školení, kurzy 0 

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 

celkem k 31.12.2014 

103.761,50 

 

Škola má povoleny tři okruhy doplňkové činnosti: hostinskou činnost, ubytovací služby, školení, kurzy.  

Hospodářský výsledek = zisk: 103.761,50 Kč 
 

Vykonávání doplňkové činnosti má pro SOUs Vodňany značný význam a znamená určitý finanční přínos. 

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti bude použit na další rozvoj školy a odborného výcviku. 
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j/6 Hospodářský výsledek 

 

Ukazatel Kč 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti  0,--  

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 103.761,50 

Výsledek hospodaření celkem k 31.12.2014 před zdaněním 103.761,50 

Daň z příjmů -- 

Dodatečné odvody daně z příjmů -- 

Výsledek hospodaření po zdanění (+ zisk, - ztráta) 103.761,50 

 

Výsledek hospodaření hlavní činnosti byl 0,00 Kč, 

doplňková činnost skončila ziskem  103.761,50 Kč, 

tj. celkem za organizaci   103.761,50 Kč.  

 

j/7 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč 

 

Výsledek hospodaření celkem k 31.12.2014 103.761,50 

z toho schválená výše zřizovatelem do:  

rezervní fond 73.761,50 

fond odměn 30.000,- 

 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

  Naše škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

 

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

 

 Ve školním roce 2014/2015 škola nepořádala žádné vzdělávací kurzy v rámci dalšího vzdělávání a 

 celoživotního učení. 
 

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

V roce 2014 byl dokončen projekt OPVK, oblast podpory 1.5 – „Zlepšení podmínek pro vzdělávání 

na středních školách“, v jehož rámci si naše škola vybudovala novou učebnu informačních a 

komunikačních technologií (síť typu klient – server s 30 novými počítači, interaktivní tabuli Smart 

Board, dataprojektorem a multifunkční tiskárnou). 
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n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  
 

 V SOUs Vodňany není ustavena odborová organizace. 

 Při realizaci výchovně-vzdělávacího procesu spolupracuje SOUs Vodňany s níže uvedenými 

partnery, s nimiž je sepsána smlouva o poskytnutí pracoviště pro odborný výcvik žáků: 

 

Organizace: Pracoviště odborného výcviku: Učební obor: 

A.Pöttinger s. r. o. 

Vodňany 

dílenské pracoviště SOUs Vodňany 

v továrně a další provozy firmy 

strojní mechanik 

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

Vodňanská drůbež, 

a. s.  

závodní kuchyně stravovací a ubytovací služby 

Centrum sociální 

pomoci Vodňany 

kuchyně stravovací a ubytovací služby 

Hospic sv. Jana N. 

Neumanna Prachatice 

kuchyně stravovací a ubytovací služby 

Jihočeská zelenina a.s. zahrada zahradník 

Zahradnictví Milan 

Holý Vodňany 

zahrada a skleníky zahradník 

Zahradnictví Šikl 

Vodňany 

zahrada zahradník 

Květinová síň Rustika 

Vodňany 

prodejna květin zahradník 

Hotel Prajer Vodňany provoz restaurace kuchař-číšník 

Restaurace Zlatý 

soudek Vodňany 

provoz restaurace kuchař-číšník 

Ganymed s. r. o. 

Vodňany 

provoz restaurace Družba kuchař-číšník 

 

U učebního oboru strojní mechanik je výhodou, že absolventi tohoto oboru dostávají po vyučení nabídku 

pracovního uplatnění u firmy A. Pöttinger s. r. o. Vodňany. 
 

o) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (§18 zákona č. 106/1999 Sb.,. o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů) 
 

Počet podaných žádostí o informace:  0 
 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
 

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

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

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb.     0 

Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil 

v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona 106/1999 Sb., včetně nákladů 

na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení :     0,00 Kč 


