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1. Základní údaje o škole 
 

1.1 Název organizace, základní údaje 

 
 
Název organizace:   Střední škola a Základní škola, Vimperk,  
    Nerudova 267 
 
Adresa:    Nerudova 267, 385 01 Vimperk 
    Telefon, záznamník: 388 411 471 
    Fax: 388 411 471 
    E-mail: info@stredni-skola.eu 
    www.stredni-skola.eu 
 
Právní forma:   Příspěvková organizace 
IČ:    00477419 
DIČ:     CZ00477419 
Číslo účtu:    136907744/0600 
 
Zřizovatel:   Krajský úřad Jihočeského kraje 
    U Zimního stadionu 1952/2 
    370 76 České Budějovice 
    IČO: 70890650 
 
 

1.2 Vedení školy 
 
Ředitel:    Ing. Petr Žuravský 
    Tel.: 388 416 136, 730 890 662 
    E-mail: zuravsky@stredni-skola.eu 
 
Zástupce:   Ing. Ivana Protivová    
ředitele pro TEV:   Tel.: 388 314 683, e-mail: protivova@stredni-skola.eu 
  
Zástupce ředitele   Ing. Martin Frnka 
pro TEV:    Tel.: 388 411 152 
    e-mail: frnkam@stredni-skola.eu 
 
Zástupce ředitele   Mgr. Helena Švehlová 
pro ZŠ:    Tel.: 730 890 663, e-mail: zspvimperk@seznam.cz  
 
 
 

 
1.3 Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává  
a jejich cílová kapacita (dle rozhodnutí do zápisu školského rejstříku) 
 
 
Škola sdružuje: 
 
a) Střední škola, kapacita 926 žáků, IZO: 000477419 
b) Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 – Odloučené pracoviště 1. máje 127, Vimperk (Základní škola 

praktická, Základní škola speciální, Školní družina), IZO: 102263663 
c) Domov mládeže, IZO: 110024699 
d) Školní jídelny a školní jídelna – výdejna, IZO: 110024702 
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1.4 Aktivní obory vzdělávání ve školním roce 2019/2020 
 

Obory čtyřleté – maturitní vysvědčení 

Mechanik elektrotechnik  26-41-L/01 

Mechanik instal. a elektrotech. zařízení 39-41-L/02 

Obory tříleté – výuční list 

Strojník silničních strojů 23-65-H/03 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26-52-H/01 

Autoelektrikář  26-57-H/01 

Tesař  36-64-H/01 

Pokrývač 36-69-H/01 

Instalatér 36-52-H/01 

Zedník  36-67-H/01 

Zednické práce 36-67-E/01 

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 

Opravářské práce  41-55-E/01 

Kadeřník  69-51-H/01 

Kuchař – číšník  65-51-H/01 

Stravovací a ubytovací služby  65-51-E/01 

Nástavbový obor – maturitní vysvědčení 

Podnikání denní 64-41-L/51 

Vlasová kosmetika denní 69-41-L/52 

 
 
 

1.5 Školská rada 
 
Složení školské rady k 27. 3. 2019 

 

Školská rada byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb (Školský zákon), v souladu  
s volebním řádem.  

 

• Mgr. Helena Švehlová – předsedkyně  – za pedagogické pracovníky 

• Mařík Jiří – za pedagogické pracovníky 

• Marek Ladislav – za zákonné zástupce žáků 

• Bolda Petr – za zákonné zástupce žáků 

• Ing. Martin Malý – za zřizovatele 

• RNDr. Jana Krejsová – za zřizovatele 

 

 

2. Přehled pracovníků školy 
 

2.1 Pedagogičtí pracovníci 
 
Počet pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020 k 30. 6. 2020 je celkem: 44– 38,118 přepočtených + 
0,5 (hosp. č.), včetně ředitele.  
Z toho učitelů 22 vč. vedení – přepočtených 19,94 
 
Pedagogický sbor k 30. 6. 2019 
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 Fyzické osoby Kvalifikace Praxe 
Pracovní 
 poměr 

Vedení školy 3 100% 18 let 3x doba neur. 

Učitelé 19 82% 27 let 
13x doba neurč. 

6x doba urč. 

Učitelé OV 19 85% 24 let 
17x doba neurč. 

2x doba urč. 

Vychovatelé 2 100% 33 let 2 x doba neurč. 

Asistenti pedagoga 1 100% 1 1x doba urč. 

Pedagogičtí 
pracovníci celkem 

44 84% 25 let 
35x doba neur. 

9x doba urč. 

 
Průměrná nemocnost  
Učitelé   0,05% 
Učitelé OV 0,02% 
Vychovatelé      0% 
Asistenti       0% 
 
 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
V celém školním roce se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali řady seminářů a školení dle možností. 
 
1. Kariérové poradenství pro dospělé 
 
2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

• Matematická gramotnost – Ing. Václav Heinzl (čerpáno ze šablon) 

• Cizí jazyk (anglický) – Mgr. Adéla Nová (čerpáno ze šablon) 

• Osobnostně sociální rozvoj – Ing. Jiří Batík (čerpáno ze šablon) 

• ICT – Ing. Jan Poláček (čerpáno ze šablon) 

• Kariérové vzdělávání - Ing. Martin Frnka (čerpáno ze šablon) 
 
3. Externí vzdělávání 
 

• Konzultační seminář pro management škol u vzdělávací instituce NIDV České Budějovice, Ing. Ivana 
Protivová 

• E-learningové studium a semináře k MZ v Českých Budějovicích, zadavatel MZ-PUP, Mgr. Jiří Roh, Mgr. 
Miroslava Jurcová 

• Pedagog 21 století, České Budějovice, Mgr. Miroslava Jurcová 

• Ekochování - Od slov k činům – Krajský úřad České Budějovice, Mgr. Marie Kuralová 

• Úžasné fyzikální pokusy pro ZŠ a SŠ, Krajský úřad České Budějovice, Mgr. Dana Kůrková 

• Kyberšikana a nástraha virtuálního světa – České Budějovice, Mgr. Dana Kůrková 

• Ekoškola v kostce - centrum Cassiopea, České Budějovice, Mgr. Marie Kuralová 

• Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ, Praha, Ing. Veronika Reitingerová 

• Dokument v síti, Prachatice, Mgr. Dana Kůrková   

• Školení neprospěchu a poruchy učení, České Budějovice, Mgr. Hana Machová 

• Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními, České Budějovice, Mgr. Hana Machová 
 
4. Odborné semináře 
 

• Somelierský kurz Praha, Petra Fouňová 

• Asio – ČB;  Ing. Martin Frnka, Vlastimil Jiráň 
 
Kopie dokladů o vzdělávání eviduje personální oddělení. 
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2.2 Nepedagogičtí pracovníci 
 
Počet provozních zaměstnanců 29, přepočtených 22,07 + 3,2 hospodářská činnost. 
 
 

2.3 Celkem fyzických osob 
 
Celkem fyzických osob       73 (pedagogičtí pracovníci, provozní) 
 
přepočtených  
hlavní činnost   60,19 
hospodářská činnost          3,70 
celkový počet pracovníků    63,89 
 
 
 

3. Údaje o žácích a výsledcích vzdělání  

 
Počet tříd ve školním roce 2019/2020 byl 8 (pracoviště Vimperk) a 6 (pracoviště Prachatice) 
 
 

3.1 Přehled učebních plánů, učební dokumenty  
 

Obory vzdělávání – Učební obory 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje ŠVP od 1. 9. 2019 

Zedník ŠVP od 1. 9. 2019 

Pokrývač ŠVP od 1. 9. 2019 

Tesař ŠVP od 1. 9. 2009 

Instalatér ŠVP od 1. 9. 2019 

Opravářzemědělskýchstrojů ŠVP od 1. 9. 2019 

Kuchař – číšník: ŠVP – Kuchař – číšník, výživovýporadce 
3. ročníky ŠVP od 1. 9. 2014,  

1.a 2. ročník ŠVP od 1. 9. 2018 

Kuchař – číšník: ŠVP – Kuchař – specialistastudenékuchyně ŠVP od 1. 9. 2018            

Kadeřník: ŠVP – Kadeřník, vizážista 
3. ročníky ŠVP od 1. 9. 2014,  

1. a 2. ročník ŠVP od 1. 9. 2018                

Autoelektrikář ŠVP od 1. 9. 2010 

Zednické práce ŠVP od 1. 9. 2020 

Opravářské práce ŠVP od 1. 9. 2010 

Stravovací a ubytovací služby ŠVP od 1. 9. 2011 

Strojník silničních strojů ŠVP od 1. 9. 2019 

Obory vzdělávání – Studijní obory  

Mechanik – elektrotechnik ŠVP od 1. 9. 2019 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení ŠVP od 1. 9. 2019 

Podnikání (denní forma vzdělávání) 
2. ročník ŠVP od 1. 9. 2011, 1. ročník 

ŠVP od 1. 9. 2019 

Vlasová kosmetika 2. ročník ŠVP od 1. 9. 2014 

 
 
Výuka cizích jazyků  
 

• V prvních a druhých ročnících učebních oborů H, mají žáci na výběr z anglického a německého jazyka. 
Ve třetím ročníku se vyučuje anglický jazyk u oboru EZP (pracoviště Vimperk). 
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• V učebním oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje ve třetím ročníku se vyučuje anglický jazyk u 
oboru OZS a I jazyk německý. 

• U čtyřletého studijního oboru ME a MI se vyučuje jazyk anglický a německý – dle výběru studentů.    

• V oboruvzdělání kuchař – číšník je v prvním ročníku vyučován německý jazyk, od druhého ročníku jsou 
vyučovány dva jazyky: německý a anglický. 

• V oboruvzdělání kadeřník, vizážista je vyučován německý jazyk nebo anglický jazyk – dle výběru žáků 

• V nástavbovém oboru vzdělání podnikání a vlasová kosmetika je vyučován jeden cizí jazyk dle výběru 
žáků anglický nebo německý (navazující na 3letý učební obor).  

 
 

3.2 Přijímací řízení 
 
Přijímací řízení na školní rok 2019/2020 proběhlo v souladu s novelou školského zákona  
č. 49/2009 Sb. Pro čtyřleté maturitní obory a dvouleté nástavbové maturitní obory se konaly jednotné přijímací 
zkoušky a u tříletých oborů s výučním listem proběhlo přijímací řízení. 
Ředitelem SŠ byla jmenována komise. Při přijímacím řízení byl rozhodující průměrný prospěch žáků a chování 
dle stanovených kritérií. 
 
Pro přijímací řízení na studijní obor vzdělávání Mechanik elektrotechnik, Mechanik elektrotechnických a 
instalatérských zařízení a nástavbový obor Podnikání a Vlasová kosmetika byla ředitelem Střední školy 
jmenována komise a byla stanovena kritéria. Pro přijetí na obor Podnikání a Vlasová kosmetika bylo rozhodující 
složení závěrečné zkoušky v jakémkoliv tříletém učebním oboru.  
Seznam a pořadí přihlášených, přijatých a nepřijatých žáků byl zveřejněn ve škole na veřejně přístupném místě. 
V 1. kole přijímacího řízení na nástavbový obor s maturitní zkouškou Podnikání a Vlasová kosmetika a čtyřleté 
maturitní obory s maturitní zkouškou Mechanik elektrotechnik a Mechanik elektrotechnických a instalatérských 
zařízení se konaly jednotné přijímací zkoušky. Ředitelem školy byla stanovena kritéria pro přijetí žáků a 
jmenována komise pro přijímací pohovor 2. a dalších kol přijímacího řízení. 
Podmínkou k přijetí na obor Podnikání je rovněž získání středního odborného vzdělání s výučním listem v délce 3 
let denní formy vzdělávání. 
Podmínkou k přijetí na obor Vlasová kosmetika je rovněž získání středního odborného vzdělání v oboru Kadeřník 
s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání. 
U tříletých učebních oborů se nekonaly přijímací zkoušky, pouze přijímací řízení. Při přijímacím řízení byl 
rozhodující průměrný prospěch žáků a chování dle stanovených kritérií. 
 
Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020: 
 

• 1. Kolo 16. května 2019 

• 2. Kolo 21. května 2019 

• 3. Kolo 30. srpna 2019   

• 4. Kolo 27. září 2019 

• 5. Kolo 5. listopadu 2019 
 
 
 
 Výsledky přijímacího řízení podle oborů: 
 

1. kolo, 16. 5. 2019 
Podané 
přihlášky 

Zápisové 
lístky 

Nepřijato Odvolání 

Mechanik elektrotechnik 10 7 - - 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 

7 5 - - 

Vlasová kosmetika 4 nedávají - - 

Podnikání denní 8 nedávají   

Podnikání dálkové 0 nedávají   

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 9 5 - - 

Zedník 8 4 - - 

Pokrývač 6 0 - - 

Instalatér 13 6 - - 

Tesař 2 0 - - 
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Autoelektrikář 0 0 - - 

Opravář zemědělských strojů 29 14 - - 

Krajinář-Zahradník 0 0 - - 

Zemědělec – farmář 0 0 - - 

Kuchař – číšník 15 7 - - 

Prodavač 0 0 - - 

Kadeřník 29 17 - - 

Opravářské práce 3 2 - - 

Stravovací a ubytovací služby 4 4 - - 

Strojník silničních strojů 7 3 - - 

Zednické práce 0 0 - - 

Zahradnické práce 0 0 - - 

Celkem 154 74 - - 

 
 
 

    

2. kolo, 21. 5. 2019 
Podané 
přihlášky 

Zápisové 
lístky 

Nepřijato Odvolání 

Mechanik elektrotechnik 0 0 - - 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 

0 0 - - 

Vlasová kosmetika 0 nedávají - - 

Podnikání denní 6 nedávají   

Podnikání dálkové 0 nedávají   

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 1 1 - - 

Zedník 0 0 - - 

Pokrývač 0 0 - - 

Instalatér 1 1 - - 

Tesař 0 0 - - 

Autoelektrikář 0 0 - - 

Opravář zemědělských strojů 0 0 - - 

Krajinář - Zahradník 0 0 - - 

Zemědělec – farmář 0 0 - - 

Kuchař – číšník 2 2 - - 

Prodavač 0 0 - - 

Kadeřník 5 3 - - 

Opravářské práce 1 1 - - 

Stravovací a ubytovací služby 0 0 - - 

Strojník silničních strojů 0 0 - - 

Zednické práce 0 0 - - 

Zahradnické práce 0 0 - - 

Celkem 16 8 - - 
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3. kolo, 30. 8. 2019 
Podané 
přihlášky 

Zápisové 
lístky 

Nepřijato Odvolání 

Mechanik elektrotechnik 0 0 - - 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 

0 0 - - 

Vlasová kosmetika 0 nedávají   

Podnikání denní 0 nedávají   

Podnikání - dálkové 0 nedávají - - 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 3 - - 

Zedník 4 4 - - 

Pokrývač 1 0 - - 

Instalatér 0 0 - - 

Tesař 0 0 - - 

Autoelektrikář 0 0 - - 

Opravář zemědělských strojů 1 1 - - 

Zahradník 0 0 - - 

Zemědělec – farmář 0 0 - - 

Kuchař – číšník 3 3 - - 

Prodavač 0 0 - - 

Kadeřník 1 1 - - 

Opravářské práce 0 0 - - 

Stravovací a ubytovací služby 0 0 - - 

Strojník silničních strojů 0 0 - - 

Zednické práce 0 0 - - 

Zahradnické práce 0 0 - - 

Celkem 13 12 - - 

 
 
 

4. kolo, 27. 9. 2019 
Podané 
přihlášky 

Zápisové 
lístky 

Nepřijato Odvolání 

Mechanik elektrotechnik 1 1 - - 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 

0 0 - - 

Vlasová kosmetika 0 nedávají - - 

Podnikání - denní 0 nedávají   

Podnikání - dálkové 0 nedávají - - 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3 3 - - 

Zedník 0 0 - - 

Pokrývač 0 0 - - 

Instalatér 1 1 - - 
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Tesař 0 0 - - 

Autoelektrikář 0 0 - - 

Opravář zemědělských strojů 2 2 - - 

Zahradník 0 0 - - 

Zemědělec – farmář 0 0 - - 

Kuchař – číšník 1 1 - - 

Prodavač 0 0 - - 

Kadeřník 2 2 - - 

Opravářské práce 0 0 - - 

Stravovací a ubytovací služby 0 0 - - 

Strojník silničních strojů 0 0 - - 

Zednické práce 0 0 - - 

Zahradnické práce 0 0 - - 

Celkem 10 10 - - 

 
 
 
 

5. kolo, 5. 11. 2019 
Podané 
přihlášky 

Zápisové 
lístky 

Nepřijato Odvolání 

Mechanik elektrotechnik 0 0 - - 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických 
zařízení 

0 0 - - 

Vlasová kosmetika 0 nedávají - - 

Podnikání - denní 0 nedávají   

Podnikání - dálkové 0 nedávají - - 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 0 0 - - 

Zedník 0 0 - - 

Pokrývač 0 0 - - 

Instalatér 0 0 - - 

Tesař 0 0 - - 

Autoelektrikář 0 0 - - 

Opravář zemědělských strojů 1 1 - - 

Zahradník 0 0 - - 

Zemědělec – farmář 0 0 - - 

Kuchař – číšník 0 0 - - 

Prodavač 0 0 - - 

Kadeřník 0 0 - - 

Opravářské práce 0 0 - - 
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Stravovací a ubytovací služby 1 1 - - 

Strojník silničních strojů 0 0 - - 

Zednické práce 0 0 - - 

Zahradnické práce 0 0 - - 

Celkem 2 2 - - 

 
 
 

3.4 Závěrečné zkoušky 

 
V červnu proběhly závěrečné zkoušky tříletých oborů. Ředitelem školy byly navrženy ke jmenování předsedové 
zkušebních komisí a zkušební komise. Předsedy komisí potvrdil a jmenoval Krajský úřad Jihočeského kraje – 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Organizace závěrečných zkoušek byla v souladu se zákonem č. 561/2004 (Školský zákon)  
a Vyhláškou č. 47/2005 o ukončení vzdělávání ve středních školách. Účast odborníků z praxe byla oboustranným 
přínosem jak pro dotyčné zkoušky, tak pro žáky i pedagogické pracovníky. 
Všechny závěrečné zkoušky probíhaly podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek (JZZZ). Absolventi 
obdrželi kromě výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce také Europass. 
 

• Pracoviště Vimperk 
 

Celkové hodnocení závěrečných zkoušek Počet žáků % 

K ZZ bylo připravováno 40 100 

K ZZ bylo připuštěno celkem 40 100 

- prospěl s vyznamenáním 3 7,5 

- prospělo 23 57,5 

- neprospělo 14 35 

 
Termín zkoušky v náhradním termínu a zkoušky opravné byl stanoven na září 2020:  
 

K opravné zkoušce v září 2020 nastoupilo žáků 14 

- prospělo s vyznamenáním 0 

- prospěl 4 

- neprospěl 7 

- nedostavil se 3 

 

Ke zkoušce v náhradním termínu v září 2019 nastoupilo žáků 0 

- prospělo s vyznamenáním 0 

- prospěl 0 

- neprospěl 0 

 
 

• Pracoviště Prachatice 
 

Celkové hodnocení závěrečných zkoušek Počet žáků % 

K závěrečným zkouškám bylo připravováno 18 100 

Závěrečné zkoušky konalo celkem 18 100 

- prospěl s vyznamenáním 3 16,66 



 

10 

- prospěli 12 66,66 

- neprospěli 3 16,66 

 
 

K opravnému termínu závěrečné zkoušky v září 2020 nastoupilo žáků 3 

- prospělo s vyznamenáním 0 

- prospěl 3 

- neprospěl 0 

 
Z oboru kuchař – číšník šlo k závěrečné zkoušce v řádném termínu celkem 6 žáků. 
Z oboru kadeřník šlo k závěrečné zkoušce v řádném termínu celkem 12 žákyň. 
 
 
Prospěch u závěrečné zkoušky: ŠVP kuchař – číšník, výživový poradce 
 

Termín počet žáků 
Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet % Počet % Počet % 

Řádný 6 2 33,3 4 66,6 0 0 

Náhradní 0 0 0 0 0 0 0 

Opravný 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Prospěch u závěrečné zkoušky: ŠVP Kadeřník, vizážista 
 

Termín počet žáků 
Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet % Počet % Počet % 

Řádný 12 1 8,3 8 66,6 3 25,0 

Náhradní 0 0 0 0 0 0 0 

Opravný 3 0 0 3 100 0 0 

 

 
 

3.5 Maturitní zkoušky 

 
Maturitní zkoušky se v řádném termínu ve školním roce 2019/2020 nekonaly na úseku Vimperk. Konaly se pouze 
zkoušky opravné (poslední termín). 
 

• Pracoviště Vimperk 
 

Celkové hodnocení maturitních zkoušek Počet studentů % 

K MZ bylo připravováno 0 0 

MZ konalo celkem 0 0 

- prospěl s vyznamenáním 0 0 

- prospěli 0 0 
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- neprospěli 0 0 

 

K maturitní zkoušce v náhradním a opravném termínu v dubnu, květnu 2020 nastoupili 4 

- prospělo s vyznamenáním 0 

- prospěli 1 

- neprospěli 3 

 
 

• Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 pracoviště Prachatice  
 

Celkové hodnocení maturitních zkoušek Počet studentů % 

K maturitní zkoušce bylo připravováno 15 100 

Maturitní zkoušku konalo celkem 15 100 

- prospěl s vyznamenáním 2 13 

- prospěli 4 27 

- neprospěli 9 60 

 
 

K náhradnímu termínu a opravné maturitní zkoušce v září 2020 nastoupilo studentů 7 

- prospělo s vyznamenáním 0 

- prospěl 3 

- neprospěl 4 

 
Z nástavbového oboru Podnikání denní formy vzdělávání (2N) se k maturitní zkoušce celkem přihlásilo 7 
žáků/žákyň. 
Z nástavbového oboru Vlasová kosmetika denní formy vzdělávání (2N) se k maturitní zkoušce celkem přihlásilo 8 
žáků/žákyň. 

 
 
Prospěch u maturitní zkoušky: obor Podnikání – denní forma vzdělávání 
 

Termín počet žáků 
Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet % Počet % Počet % 

Řádný 7 2 29 3 42 2 29 

Náhradní 0 0 0 0 0 1 100 

Opravný 1 0 0 1 100 0 0 

 
 
Prospěch u maturitní zkoušky: obor Vlasová kosmetika – denní forma vzdělávání 
 

Termín počet žáků 
Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 

Počet % Počet % Počet % 

Řádný 8 0 0 1 13 7 87 

Náhradní 0 0 0 0 0 0 0 

Opravný 6 0 0 2 33 4 67 
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3.6 Zhodnocení prvního a druhého pololetí  

 

• Pracoviště Vimperk 
 
Žáci byli vyučováni v 8 třídách (OZSI1 – T1; EZPOZIS2 – T2, PI3; ME4; SuS1;SuSOP2, SuSOP3; EZPOZS3). 
 

 
Během školního roku se však ve třídách počty žáků měnily z důvodu různých přestupů či ukončení vzdělání v SŠ 
Vimperk. 
 
 

• Pracoviště Prachatice 
 
Žáci byli vyučováni v 6 třídách.  
 

Třída Obor 

1N Podnikání – denní forma vzdělávání 

Ročník Obor Počet žáků 

1. 

Opravář zemědělských strojů 18 

Instalatér 8 

Opravářské práce  4 

Stravovací a ubytovací služby 5 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 6 

Zedník 9 

Strojník silničních strojů 4 

Mechanik elektrotechnik 7 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 5 

Celkem 66 

2. 

Instalatér 3 

Opravář zemědělských strojů 13 

Stravovací a ubytovací služby 4 

Celkem 20 

3. 

Opravář zemědělských strojů 12 

Instalatér 4 

Opravářské práce 7 

Stravovací a ubytovací služby 2 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 13 

Strojník silničních strojů 2 

Celkem 40 

Celkem k 30. 9. 2019 126 
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2N Podnikání – denní forma vzdělávání; Vlasová kosmetika 

1R Kuchař – číšník, výživový poradce 

1K Kadeřník, vizážista 

2R Kuchař – číšník, výživový poradce; Kadeřník, vizážista 

3R Kuchař – číšník, výživový poradce; Kadeřník, vizážista 

 
 
 

3.7 Celková hodnocení 

 
Přehled počtu vyznamenaných, prospívajících a neprospívajících žáků v 1. pololetí školního roku 2019/2020 
 
 

• Pracoviště Vimperk 
 
Stav ke klasifikační poradě za 1. pololetí:  
 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 
Průměr 

třídy 
Neklasifikováno 

Počet % Počet % Počet % 

M1 12 0 0 9 75 3 25 2,143 0 

T1 29 1 3,4 21 72,4 6 20,7 2,661 1 

T2 16 1 6,3 9 56,3 5 31,3 2,839 1 

T3 30 3 10 15 50 8 26,7 2,621 4 

Z1 14 2 14 9 64,3 0 0 2,583 1 

S1 10 2 20 7 70 4 40 2,210 0 

S2 4 1 25 3 75 0 0 1,638 0 

S3 10 2 20 7 70 1 10 1,819 1 

Celkem 125 12 9,6 80 64 27 21,6 2,314 8 

 
 
Přehled počtu vyznamenaných, prospívajících a neprospívajících žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. 
 
Stav ke klasifikačním poradám za 2. pololetí: 
 

Třída počet žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Průměr 
třídy 

Neklasifikováno 

Počet % Počet % Počet % 

M1 12 0 0 12 100 0 0 2,048 0 

T1 30 3 10 27 90 0 0 2,558 0 

T2 17 1 5,9 15 88,2 1 5,9 2,729 1 

T3 30 1 3,3 29 96,7 0 0 2,663 0 

Z1 12 0 0 12 100 0 0 2,422 0 

S1 10 2 20 8 80 0 0 2,140 0 
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S2 4 1 25 3 75 0 0 1,553 0 

S3 10 2 20 8 80 0 0 1,842 0 

Celkem 125 10 8 114 91,2 1 0,8 2,244 1 

 
 
 

• Pracoviště Prachatice 
 
Přehled počtu vyznamenaných, prospívajících a neprospívajících žáků v 1. pololetí školního roku 2019/2020. 
 
Stav k pedagogické radě za 1. pololetí:  
 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Průměr 
třídy 

Neklasifikováno 

Počet % Počet % Počet % 

1N 12 1 8,33 4 33,33 2 16,67 2,597 2 

2N 15 3 20 5 33,33 3 20 2,082 4 

1R 12 0 0 5 41 3 25 2,97 4 

1K 23 1 4,3 9 39,1 8 34,7 2,65 5 

2R 29 1 3,45 22 75,86 4 13,79 2,559 2 

3R 20 1 5 6 30 3 15 2,426 10 

Celkem 111 7 6,30 51 45,94 23 20,72 2,54 27 

 
 
Přehled počtu vyznamenaných, prospívajících a neprospívajících žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 
 
Stav k pedagogickéradě za 2. pololetí: 
 

Třída Počet žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Průměr 
třídy 

Neklasifikováno 

Počet % Počet % Počet % 

1N 8 1 12,5 4  50 1 12,5 2,356 1 

2N 15 3 20 12 80 0 0 1,958 0 

1R 9 0 0 9 100 0 0 2,90 0 

1K 19 2 10,5 8 42 2 10,5 2,27 8 

2R 28 6 21,4 19 76,54 0 0 2,254 3 

3R 18 3 16,6 15 83,3 0 0 2,19 0 

Celkem 97 15 15,46 67 69,07 3 3,09 2,32 12 

 
 
Stav po odložených klasifikacích a opravných za 2. pololetí: 
 

• PracovištěPrachatice 
 
K opravným zkouškám ve 2. pololetí bylo pozváno celkem 0 žáků. 
Ke zkouškám v náhradním termínu ve 2. pololetí bylo pozváno celkem 11 žáků. 
Ze žáků, kteří se zkoušky zúčastnili, 9 prospělo, 2 neprospěli. 

Průměrný prospěch   
 

Třída 1. pololetí 2. pololetí 

1N 2,597 2,356 
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2N 2,35 1,958 

1R 2,97 2,90 

1K 2,65 2,70 

2R 2,50 2,35 

3R 2,56 2,19 

 
 
 

3.8 Komisionální opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu.  

 
Počet zameškaných a neomluvených hodin.  
Chování. Výchovná a kázeňská opatření. 
 

• Pracoviště Vimperk 
 
Počet zameškaných a neomluvených hodin 

  Počet hodin 

1. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka   68,14 

z toho neomluvených       4,15 

průměrný počet zameškaných hodin z teorie celkem 4551 

z toho neomluvených        411 

2. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin z teorie na jednoho žáka   25,26 

z toho neomluvených       3,02 

průměrný počet zameškaných hodin z teorie celkem 2022 

z toho neomluvených        209 

 
 
Udělení druhého a třetího stupně z chování a výchovná opatření  

 Žáků % 

1. pololetí 
 

125 žáků 

2. stupeň z chování 6 4,8 

3. stupeň z chování 9 7,2 

pochvaly ředitele SŠ 0 0 

pochvaly tř. učitele 22 17,6 

napomenutí tř. učitele 5 4 

důtka ředitele SŠ 0 0 

důtka tř. učitele 3 2,4 

podmínečné vyloučení 0 0 

vyloučení ze studia 0 0 

2. pololetí 
 

125 žáků 

2. stupeň z chování 5 4 
 

3. stupeň z chování 7 5,6 
 

pochvaly ředitele SŠ 0 0 
 

pochvaly tř. učitele 14 11,2 
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napomenutí tř. učitele 1 0,8 
 

důtka ředitele SŠ 0 0 
 

důtka tř. učitele 0 0 
 

podmínečné vyloučení 0 0 
 

vyloučení ze studia 0 0 
 

 
Počet zameškaných a neomluvených hodin 
 

• Pracoviště Prachatice 
 
Zameškanéhodiny/z toho neomluvené 
 

Třída 

Teoretická výuka Odborný výcvik 

Celkem 
1./2. pololetí 

Průměr na žáka 
1./2. pololetí 

Z toho 
neomluvených 
1./2. pololetí 

Celkem 
1./2. pololetí 

Průměr na žáka 
1./2. pololetí 

Z toho 
neomluvených 
1./2. pololetí 

1N 1171 293 130,111 41,857 58 0 - - - - - - 

2N 1806 471 120 31,4 77 0 - - - - - - 

1R 955 
755 
/200 

63 22,2 0 1 904 276 75 8,3 12 6 

1K 2355 
1704 
651 

74 32 703 34 2022 530 87 26 768 86 

2R 1672 781 57,6 27,9 316 3 1614 380 55,6 13,5 118 2 

3R 928 469 48,8 26,05 0 0 976 385 51,3 21,3 0 0 

 
 
Celkový počet zameškaných hodin 

  Počet hodin 

1. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka   80,06 

z toho neomluvených       10,39 

průměrný počet zameškaných hodin na třídu (6 tříd) 1269,6 

z toho neomluvených        192,33 

2. pololetí 

průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka   49,2 

z toho neomluvených       0,39 

průměrný počet zameškaných hodin na třídu (6 tříd) 795,5 

z toho neomluvených        6,33 

 
 
Chování, kázeňská a výchovnáopatření 
 

• Pracoviště Prachatice 
 

Třída 

1. pololetí 

Chování Pochvaly 
NTU 

Důtky 
PV V 

uspokojivé neuspokojivé TU, OV ŘŠ TU ŘŠ 
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1N 1 1 0 0 5 1 5 0 0 

2N 0 1 5 0 0 0 0 0 0 

1R 0 0 1 0 1 4 0 0 0 

1K 2 8 1 0 1 3 0 4 0 

2R 1 1 2 0 6 2 1 0 0 

3R 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Celkem 4 11 9 0 13 10 8 4 0 

 
 

 
Zkratky: TU – třídní učitel, OV – odborný výcvik, ŘŠ – ředitel školy, PV – podmíněné vyloučení, V – vyloučen 
 
 
 

3.9 Odborný výcvik  

 

• Stavební obory – Pokrývač, Instalatér, Strojník silničních strojů 

• Zemědělské obory – Opravář zemědělských strojů, Opravář – svářeč, Opravářské práce 

• Obory služeb – Kadeřník, Kuchař – číšník, Stravovací a ubytovací služby 
 
 
Učitelé odborného výcviku 
 

• Obor Zedník – p. Albrecht 

• Obor Instalatér – p. Šandera, p. Albrecht 

• Obor Pokrývač – nebyl 

• Obor Opravář zemědělských strojů – Ing. Kursa, p. Petr L.,  

• Obor Strojník silničních a stavebních  strojů -  p. Frnka 

• Obor Opravářské práce – p. Mařík 

• Výuka svářecí školy – p. Fučík 

• Výuka autoškoly – p. Havlan 

• Obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje - p. Tomášek, p. Bláha 

• Obor Mechanik elektrotechnik – p. Tomášek 

• Obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - p. Frnka, p. Tomášek 

• Obor Kadeřník, učební praxe nástavbového oboru Vlasová kosmetika: Bc. M. Schrammeová,  
J. Hudáková, A. Švecová, V. Schrenková 

• Obory služeb – Kadeřník, Kuchař – číšník, Stravovací a ubytovací služby 

• Obor Kuchař – číšník: vedoucí učitel OV A. Olah, P. Fouňová, V. Kabíčková 

• Stravovací a ubytovací služby Málková 

Třída 

2. pololetí 

Chování Pochvaly 
NTU 

Důtky 
PV V 

uspokojivé neuspokojivé TU, OV ŘŠ TU ŘŠ 

1N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1R 1 0 1 0 2 0 0 0 0 

1K 0 2 2 0 3 1 0 0 0 

2R 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

3R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 1 2 9 0 5 1 0 0 0 
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Ve školním roce 2019/2020 se uskutečňovala výuka odborného výcviku na vlastních pracovištích školy a na 
smluvních pracovištích odborného výcviku, zřízených Střední školou a Základní školou, Vimperk. Odborný výcvik 
probíhal podle školních vzdělávacích plánů jednotlivých oborů.  
 
 
3.9.1 Stavební obory 
 
U stavebních oborů probíhal odborný výcvik ve vlastních dílnách SŠ a ZŠ, na rekonstrukci  
a údržbě SŠ, na smluvních pracovištích. Žáci oboru Instalatér vykonávali i zakázkové práce pro jiné subjekty.   
 
Přednášky a školení UOV 
 

• Lešení a výtahy 

• Motorové pily a křovinořezy 

• Profesní způsobilost řidičů 

• Referenční vozidla 

• První pomoc 

• BOZPP 

• REMS  

• ALCA PLAST  

• KORADO 

• IMI Hydronic Engineering 
 
Exkurze 
 

• KORADO Česká Třebová 

• ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav 

• ESAB Vamberk 

• IMI Hydronic Engineering Humpolec 

• Betonpres a.s., Kočín 

• SWIETELSKY stavební s.r.o., Třeboň 

• Tepelné hospodářství Prachatice 
 
Stavební obory spolupracují s firmami 
 

• Cemix 

• BEST a.s. 

• Wienerberger 

• KB-BLOK systém  

• DEK TRADE 

• HELUZ  

• VELUX 

• Pila HOLÍK 

• BRAMAC 

• YTONG 

• HASIT 

• ALCA PLAST 

• REMS 

• SWIETELSKY 

• Tepelné hospodářství Prachatice 

• Energie AG Teplo Vimperk 

• KORADO 

• IMI Hydronic Engineering 

• Viessman 

• Giacomini 
 
 
3.9.2 Zemědělské obory 
 
U opravářských oborů probíhal odborný výcvik ve vlastních dílnách SŠ a ZŠ.  
 
První ročníky vykonávaly odborný výcvik v dílně ručního obrábění kovů, druhé a třetí ročníky  
v montážní dílně, soustružně a kovárně. Ročníky, které mají v osnovách svařování, svařovaly ve svářečské škole 
Střední školy a Základní školy, Vimperk. V rámci odborného výcviku opravářských oborů je zajišťována údržba a 
opravy vlastního strojového parku, včetně automobilového. 
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Dále jsou vozidla připravována na technickou kontrolu. Opravy a údržby jsou prováděny ve vlastní režii, čímž jsou 
ušetřeny nemalé finanční prostředky a žáci získávají dovednostní návyky přímo v praxi. V rámci odborného výcviku 
vykonávali někteří žáci praxi na smluvních pracovištích odborného výcviku, zřízených SŠ a ZŠ Vimperk. Během 
školního roku bylo prováděno automobilovým parkem SŠ a ZŠ převážení materiálu, nářadí a pracovních skupin. 
 
Školení UOV    
 

• Lešení a výtahy 

• Motorové pily a křovinořezy 

• Profesní způsobilost řidičů 

• Referenční vozidla 

• Weinberger CB 
 
 
Exkurze 
 

• Aqvatherm Letňany Praha 
 
Pouze plánované exkurze (neuskutečnilo se, COVID – 19): 
 

• Ampér Brno 

• IQlandia Liberec 

• K.Vary + Linapor Vinkýřov 
 
 
Výuka autoškoly  
 
Autoškola je nedílnou součástí výuky, která probíhá dle zákona 247/2000 Sb. Získání řidičských oprávnění je 
v osnovách oboru.  
Ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka autoškoly ve druhém ročníku oboru Opravář zemědělských strojů – 
získání řidičského oprávnění skupiny T.  
Ve třetím ročníku oboru Opravář zemědělských strojů – získání řidičského oprávnění skupiny B, C, ve druhém 
ročníku Opravářské práce – získání řidičského oprávnění skupiny T. 

 

Výuka autoškoly 

12 žáků OZS 2 Skupina T 

12 žáků OZS 3 Skupina B, C, T 

4 žáci OP 2 Skupina T 

2 žáci                    SSS 3                                Skupina B, C 

                                                     
 
Svářečské kurzy 
 
V naší svářečské škole proběhly tři kurzy svařování plamenem, dva kurzy svařování elektrickým obloukem – obalená 
elektroda a dva kurzy CO2.   
 

K
u

rz
y
 s

v
a

řo
v
á

n
í 

Žáků na začátku 
kurzu 

Úspěšní absolventi 
kurzu 

Obor Kurz 

10 10 OZS 3 elektrický oblouk  - obalená elektroda 

6 5 OZS 2 plamen 

2 2 SSS 3 el. oblouk - CO2 

0 0 OZS 2 elektrický oblouk  - CO2 

7 7 OP 3  elektrický oblouk  - CO2 

¨0 0 I 2 polyfuzní svařování plastů 

5 5 OZS 3 elektrický oblouk  - CO2 

0 0 I 2 kapilární pájení mědi 

0 0 0 kapilární pájení mědi 

 
Žáci, kteří úspěšně složili zkoušky, získali certifikát opravňující ke svařování a pájení. 
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3.9.3 Elektro obory 
 
Praktické vyučování probíhalo na odloučeném pracovišti Pasovská 148. 
Při výuce tříd 2EZP, 3EZP a 4ME byly použity nové mikroprocesorové prvky Microbit. 
Výběr třídy 2EZP se s těmito prvky zúčastnil soutěže krajského kola Talenty pro firmy v Českých Budějovicích a z 
prvního místa postoupil do celostátního kola, které se konalo v Praze. Tato soutěž probíhala ve spolupráci se 
společností Rohde & Schwarz a Základní školou Smetanova. 
 
Praktické vyučování všech tříd probíhalo zčásti na pracovištích spolupracující společnosti Rohde & Schwarz. 
 
Na odborném pracovišti internátu školy v televizním studiu provozujeme za účasti našich žáků a studentů internetové 
vysílání, vytváříme pořady pro kabelovou televizi města Vimperk. Účastníme se natáčení a ozvučování kulturních a 
sportovních akcí, přímých přenosů, soutěží, koncertů, plesů, besed, reportáží, apod. 
O všech aktivitách pravidelně informujeme veřejnost. Všechna vysílání jsou aktuálně umisťována na školních stránkách 
www.stredni-skola.eu, www.elektroskola.cz a na portále YouTube. 
 
Pravidelně probíhají pracovní setkání, kde je řešena spolupráce v oblasti studia, odborné praxe a její náplně. Také 
spolupracujeme na prezentaci školy a firem při veřejných akcích. 
 
Exkurze 
 

• Rohde & Schwarz, Vimperk 
 
 
 
3.9.4 Obory služeb 
 
Zvolen – Vznik partnerské spolupráce 
V únoru 2020 jsme domluvili a navázali spolupráci se Střední odbornou školou hotelových služeb a obchodu ve Zvolenu 
na Slovensku. Ředitelka PaedDr. Helena Hrnčiarová přivítala naše setkání a stanovili jsme si podrobnosti partnerské 
spolupráce. 
Školní hotel včetně školní restaurace, kde vykonávají odborný výcvik žáci oboru kuchař/číšník a hotelové služby, budou 
si předávat zkušenosti ze své národní kuchyně. Školní kadeřnictví se budou doplňovat soutěžemi. 
Heslo zvolenské školy „NEBOJME SE ŘEMESLA, ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“ budeme rádi prohlubovat.   
 
Výuka odborného výcviku oborů kadeřník - vizážista; vlasová kosmetika se uskutečnila ve vlastních kadeřnických 
salonech v Prachaticích v ulici Česká a ve Vimperku v salonu Nemám páru a v kosmetickém salonu v Prachaticích.  
Stravovací a ubytovací služby se uskutečňovala na vlastních pracovištích školy, výuka oboru kuchař – číšník, výživový 
poradce se uskutečňovala na vlastním pracovišti školy – školní restaurace Sv. Rafael ve Vimperku a na smluvních 
pracovištích odborného výcviku, zřízených Střední školou a Základní školou, Vimperk. 
 
 
Učební obor kadeřník/vizážista 
 
Září 
Exkurze veletrh Beauty Praha Letňany 
Stříhání klientů v DOMOVĚ MATKY VOJTĚCHY 
WALDKIRCHEN prezentace školy 
 
Říjen 
Školení FANOLA nové barvy NOW YELLOW PRO 2K 
Stříhání klientů v domově pro seniory EDEN 
Školení FANOLA nové barvy a přelivy NOW YELLOW pro 3K 
1K,3R Presentace s ukázkou a nácvikem speciální ošetření rtů na slavnostní příležitosti 
 
Listopad 
 Den otevřených dveří KADEŘNICTVÍ V PRACHATICÍCH 
 Burza škol v Prachaticích 
Stříhání klientů v DOMOVĚ MATKY VOJTĚCHY 
1K,3R Presentace a ukázkou a nácvikem speciální ošetření rtů na slavnostní příležitosti 
 
Prosinec 
Stříhání klientů v domově pro seniory EDEN 
1K Presentace nové trendy podzim/zima, Presentace s ukázkou Lash lifting na řasy  
Návštěva Nemocnice ve Vimperku na oddělení se stálou péčí 
 
Leden 
Návštěva našich seniorů u nás v kadeřnictví 
Návštěva našich seniorů u nás v kosmetickém salonu 
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Den otevřených dveří 
proškolení 1K (skupiny) přístroje ozonizér a ultrazvuková čistička 
 
Únor  
Stříhání klientů v domově pro seniory EDEN 
Stříhání klientů v DOMOVĚ MATKY VOJTĚCHY 
HOLENÍ 1 a 3K  
Seminář „Ve službách je nutnost umět komunikovat“ 
 
Březen  
Žáci všech oborů pravidelně navštěvují Domovy důchodců v Prachaticích a Vimperku kde poskytují kadeřnické služby a 
přednáší pro obyvatele různé přednášky např. jak být krásná ve svém věku, nauč se líčit, atd. 
Dále pravidelně spolupracujeme s domovem seniorů v Javorníku 
 
 
Učební obor kuchař/číšník  
 
Září 
Seminář SOUS VIDE 
 
Říjen  
Burza škol Vimperk, Český Krumlov 
Zajištění slavnostního raut pro 300 osob 
Návštěva rybářství Vimperk 
 
Listopad 
Gastrofest České Budějovice 
Burza škol Strakonice a Prachatice 
 
Prosinec 
Seznámení se s hygienickou kontrolou přímo na pracovišti  
MODERNÍ MOUČNÍKY 
 
Leden 
PŘÍPRAVA SUSCHI 
Staročeský den pro důchodce, muzeum a pokrmy 
 
Ročníková práce - pro ročníky 2, a 3, ročník - slavnostní menu 
Škola seminářů ve spolupráci firmou Makro ČB – obor kuchař číšník
Partneři učebního oboru kuchař/číšník: Makro České Budějovice, firma Alteris, pan Lippert 
 
 
Obor kuchařské práce  
 
1. ročník  
Do prvního ročníku nastoupilo 5 žáků s tím, že v polovině září přistoupily dvě žákyně. 
Říjen – beseda s odborníkem na zdravou výživu 
Listopad – příprava žáků na projektové dny (příprava úkolů, pečení perníčků) 
Prosinec – žáci se zúčastnili vánoční besídky v kulturním domě 
Leden – beseda s odborníkem na cukrářské výrobky 
Únor – uskutečnění projektových dnů, které proběhly 17.-18. 2020 s žáky T.G.M. Vimperk  
 
2. ročník 
Do druhého ročníku nastoupili 4 žáci 
Září – školení žáků ohledně BOZP 
Říjen – čtenářská a matematická dovednost žáků – vypracovávání materiálů ohledně čtení receptur a výpočtů 
(příprava na projektové dny) 
Listopad – soutěž o nejlepšího kuchaře ročníku 
Prosinec – vánoční besídka 
Leden – návštěva hotelu Zvon, praktické dovednosti recepce, kuchyně a pokojské služby. 
Únor - uskutečnění projektových dnů, které proběhly 17.-18. 2020 s žáky T.G.M. Vimperk  
 
3. ročník  
Do třetího ročníku nastoupily 2 žákyně. 
Září – projektový den HZS.  
Říjen – beseda s odborníkem na cukrářské výrobky 
Listopad – příprava žáků na projektové dny 
Prosinec – účast žáků na vánoční besídce 
Leden – historie  - návštěva muzea, žáci se zde seznámili s historií kuchyní a vaření ve středověku až po současnost 
Únor – uskutečnění projektových dnů, které proběhly 17.-18. 2020 s žáky T.G.M. Vimperk  
Březen - červen– distanční výuka 
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4. Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 

 

4.1 Výchovné a kariérní poradenství, prevence sociálně patologických jevů 

 
Ve školním roce 2019/2020 fungoval na úseku ve Vimperku výchovný poradce a metodička prevence, u kterých mohli 
žáci s rodiči hledat pomoc při rozhodování o oboru studia a podávání přihlášky na zvolený obor vzdělávání. Na úseku 
Vimperk byly řešeny veškeré přestupy z jiné školy do naší, ukončování studia nebo další možnosti nástavbového či 
vysokoškolského studia.  
 
Ve školním roce 2019/2020 fungovala na úseku v Prachaticích ve funkci výchovného poradce učitelka Mgr. Hana 
Machová a metodička prevence Mgr. Dana Kůrková, u kterých mohli žáci hledat pomoc s problémy při studiu, s osobními 
problémy a při rozhodování o dalším studiu. 
 
Každý školní rok je organizována beseda v rámci hodin ekonomiky nebo OBN, pro žáky 3. ročníků tříletých oborů a žáky 
nástavbového studia beseda o hledání zaměstnání a významu Úřadu práce s PhDr. P. Váchovou.  
 

• Spolupráce s PPP, Referátem sociálních věcí a s Úřadem práce funguje velice dobře a je v dostatečné míře 
využívána. Ve škole je zpracován „Minimální preventivní program”, který je každým rokem vyhodnocován. Také žáci 
navštěvují akce zaměřené na protidrogovou prevenci dle možností. Šikanování, řešila metodička prevence - v 
počátečním stádiu, domluva - viz zápis z jednání, dále problémy nepokračovaly. Průběžně řešení pozdních příchodů 

 
 
Adaptační kurzy, preventivní aktivity, přednášky, besedy 
 
Pracoviště Prachatice 
 

• adaptační kurzy pro 1. ročníky učebních oborů a studijního oboru byly jednodenní v okolí školy, vedené VPa TU  

• 1.K 16.9. Machová, Stříbrský 

• 1.N 10.9. Reitingerová 

• 1.R  20.9. Machová 

• 28.11. Proběhla beseda Světové ekosystémy s Anetou Toncarovou pro žáky 1.K a 1.R 

• 3.12 preventivní program Sociální sítě a kyberšikana 1.N, o.s. Do světa 

• 3.12 stmelení kolektivu - preventivní program Spolu to dokážeme pro třídu 2. R, o.s. Do světa 

• Průběžně řešení pozdních příchodů, kouření mladistvých 

• Poskytování gastronomických služeb pro veřejnost 

• Poskytování služeb sociálním zařízení 
 
Pracoviště Vimperk 
 
Řešení aktuálních situací 

• šikana – 18. 9. 2019 – informováni rodiče, agresoři ukončili studium na žádost rodičů 

• útěky ze školy, pozdní příchody  

• agresivní chování mezi spolužáky  

• kouření mladistvých 

• jednání s rodiči problémových žáků (záškoláctví, agresivita, podezření na zneužívání drog…) 

• pomoc při řešení vztahových problémů žáků… 
 
Další činnosti:  

• dny otevřených dveří, den řemesel  

• činnosti spojené s granty  

• odborné exkurze 

• účast na výstavách a soutěžích 

• burza pracovních příležitostí Prachatice, Strakonice, ČK, Vimperk 

• mimoškolní aktivity na DM 
 

Vzdělávání ŠMP: 

• Školení ŠMP v Českých Budějovicích – Pedagogická dokumentace ŠMP 

• krajská konference primární prevence rizikového chování 

• komise prevence ve Vimperku 24. 19. 2019 a 20. 2. 2020  

• setkání ŠMP Prachatice 6. 3. 2020 
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Preventivníaktivity pro žáky ve výuce – Pracoviště Vimperk 
 

Název aktivity 
Zaměření 

(např. prevence drogových 
závislostí, šikany…) 

Datum 
konání 

Věková 
skupina / počet 

žáků 
Realizátor 

Realizace grantu Sociální sítě a my 21.11.2019 SuSOP3 Ing. Jan Poláček 

Realizace grantu Sociální sítě a my 22.11.2019 T2 Mgr. Jitka Švarcová 

Beseda Šikana a kyberšikana 
9.10.2019 

13.11.2019 
13.11.2019 

OZSI2 
T1 
ZI1 

Bc. Martina Joklová 

Adaptační kurz Utváření kolektivu 12.9.2019 MEMI1 o.s. Do světa 

Adaptační kurz Utváření kolektivu 13.9.2019 SuSOP1 o.s. Do světa 

Adaptační kurz Utváření kolektivu 26.11.2019 T1 o.s. Do světa 

Adaptační kurz Utváření kolektivu 26.11.2019 Z1 o.s. Do světa 

 

 
Preventivní aktivity pro žáky ve výuce – Pracoviště Prachatice  
 

Název aktivity 
Zaměření 

(např. prevence drogových 
závislostí, šikany…) 

Datum 
konání 

Věková  
skupina / počet žáků 

Realizátor 

1. Realizace grantu 
„Sociální sítě a kyberšikana 

Spolu to dokážeme“ 

3.12. 
3.12. 
2019 

1.N 
2.R  

o. s. Do světa 

2. Problematika drog, 
gambling 

Prevence drogových 
i jiných závislostí 

listopad 
2019 

1. ročníky / 35 učitelé OBN 

3. Civilizační 
onemocnění 

Zdravý životní styl 
Listopad 

2019 
2. ročník / 15 
3.ročníků / 12 

Machová (PaV) 
Kůrková (PS) 

4. Trestní právo 
Prevence kriminality  

mládeže 

Březen 
2020 

Prosinec 
2019 

1.N 
3.R 

Machová 

5. Adaptační den Utváření kolektivu 
16.9.2019 
10.9.2019 
20.9.2019 

1.K 
1.N 
1.R 

Machová, 
Stříbrský 

Rietingrová 
Machová 

6. Filmové představení Prevence drogových závislostí 27.9.2019 1.N, 2.N, 2. R 
Machová, 

Reitingrová, 
Jurcová 

7. Návštěva muzea Prevence drogových závislostí 
17.12. 
18.12 
.2019 

2.N2.R 
Kůrková 
Kuralová 

 

Řešení aktuálních situací: 

• kouření mladistvých před budovou školy 

• jednání s rodiči problémových žáků – záškoláctví, chování vůči spolužákům, pomoc při řešení vztahových problémů 

žáků, řešení problémů s prospěchem a docházkou – 12 problémů viz zápisy z jednání výchovných komisí – VP 

• řešení 1 případů šikany – ŠMP 

 
Další činnosti a aktivity SMP a VP: 
 
Vzdělávání ŠMP a výchovného poradce: 

• 16. 1. 2019 Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními – VP 

 
 

4.2 Ekologická výchova a environmentální výchova 

 

• Pracoviště Vimperk 
 
Roční plán pro uvedené období vycházel z dlouhodobého plánu EVVO Střední školy a Základní školy Vimperk, který byl 
zaměřen především na řešení vztahových otázek, týkajících se oblasti rozhodování  



  24 

o budoucím povolání, volbě školy jako dalšího stupně sebevzdělávání a také se zaměřil na vztahy ke spolužákům při 
denním soužití profesních skupin ve škole a na odborné výchově. Nebyla opomenuta ani část, týkající se vlivu na životní 
prostředí, kde bylo cílem nasměrovat vědomí a zájem žáků do oblasti likvidace běžných komunálních odpadů, a 
především pak k likvidaci látek pro život nebezpečných. 

Vyhodnocení je dokladováno vyjádřením žáků zastoupených oborů, především žáků 1. ročníků oboru: opravářské práce, 
opravář zemědělských strojů, zedník, pokrývač, instalatér. V oblasti rozhodování žáků  
o svém budoucím povolání byl hlavním motivem volby oboru příklad starších žáků z místa bydliště, nebo z předchozích 
volnočasových aktivit. Současně toto doporučení bylo podpořeno rodiči žáka, nebo blízkými příbuznými, kteří daný obor 
absolvovali, v daném oboru zůstávají a chtějí za pomoci školy vychovat svého dalšího pokračovatele. Převažoval i zájem 
naučit se něčemu jinému, než je v jeho okolí. Žáci vycházeli z přesvědčení, že právě tento obor bude v budoucnu dobře 
finančně ohodnocen. 

Vztahy ke spolužákům stejného a jiných oborů na této škole vychází ze stejných zájmů při volbě povolání, z blízkosti 
oborů např. stavebních, elektro, nebo opravářských a také z určité doby, kterou stráví spolužáci ve školních lavicích, 
nebo na odborném výcviku. Pevné vztahy jsou zachovány v případech osobní znalosti ze základní školy nebo místa 

bydliště. Některé se navozují až na této škole, domově mládeže, při organizovaných aktivitách školy i mimo ni. 

Nechtěné se pak formují při snaze vyrovnat se starším žákům ve stejném ročníku, při náhodném seznámení se 
s návykovými látkami, při porušování řádu školy, někdy i při vystupování a jednání vrstevníků, těch starších a 
„zkušenějších“. Obecně dle vyjádření žáků jsou téměř všechny negativní vztahy odsuzovány, sami pak přiznávají, že 
prosadit jejich eliminaci nebo odstranění je velmi nesnadné či nemožné. Ne každý z nich je ochoten jít do daného 
problému. Ne vždy, jak z našich přehledů vyplývá, je rodina žáka schopna tyto negativní jevy řešit, nebo se na jejich 
řešení podílet. 

Souvisejícím tématem, které bylo se žáky rozvedeno, byl vztah k nemocným a starým lidem. Zde se potvrdila schopnost 
mladých žáků vžít se do pozice těchto lidí, snažit se najít prvotní důvody nemocných, zajímat se o možnosti léčby a u 
starších, především v rodině pak hledat možnosti pomoci ve stáří všemi způsoby. Všichni dotázaní mají svou prvotní 
zkušenost a všichni vnímají svou účast jako povinnost pomoci. Ne všichni mají stejné podmínky např. finanční pomoci 
nebo jiné materiální, ale vnímají, že se jich tato a podobná záležitost v blízké nebo vzdálené budoucnosti bude 
samotných dotýkat. 

 
 

• Pracoviště Prachatice 
 

Hodnocení celoročně probíhajících akcí: 

• Trvá spolupráce se subjekty zabývajícími se EVVO: Dřípatka Prachatice, Energycentrum České Budějovice  

• Zmíněné organizace zasílají propagační materiál 

• Probíhají školení v oblasti EVVO 

• Uskutečnily se besedy v rámci EV 
 
V průběhu školního roku byly plněny celoročně probíhající akce: 

• třídění papíru  

• třídění PET lahví  

• používání makulatury 

• šetření energií, papírem, vodou 

• spolupráce s výchovnou poradkyní v protidrogové prevenci 

• zařazení EV do třídnických hodin 

• recyklace (ZPV) 

• besedy na téma EV 
 

• Nástěnka na chodbě školy zabývající se ekologickou tématikou je pravidelně aktualizována a informuje o právě 
probíhajících akcích v oblasti EV 

• Účast na semináři EKOABECEDA - Umíme žít bez odpadů, Management EV ve školách a jeho přínos k posílení 
image školy  

• Besedy – světové ekosystémy, oceány a odpady, beseda-o Africe- Portus 
 
 
Hodnocení akcí probíhajících v jednotlivých měsících:   

• Způsoby získávání energie, zdroje a její úspory – zařazeno do výuky v rámci předmětu ZPV 

• Vánoční tradice – mezilidské vztahy – zařazeno do výuky: občanská nauka v jednotlivých třídách  

• Životní styl, hygiena, potrava a její složky, správná životospráva, bezpečnost na cestách – zařazeno do výuky: 
zdravověda ve třídách oboru kadeřnice a vlasová kosmetika 

• Význam vody pro krajinu a člověka – zařazeno do výuky v rámci předmětu ZPV 

• Den Země, péče o pořádek a vzhled okolí školy – úklid okolí školy  

• Kouření a jeho škodlivý vliv na organismus – propagace nekuřáctví v rámci „Světového dne bez tabáku“ v průběhu 
třídnických hodin v měsíci květnu 

 
Environmentální výchova a vztah žáků k prostředí je součástí tematických plánů všeobecně vzdělávacích  
i odborných předmětů. 
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4.3 Aktivity a prezentace školy 

 
Exkurze probíhaly převážně podle zpracovaného plánu exkurzí. Jsou navrhovány a vybírány pedagogickými pracovníky 
tak, aby přispěly k doplnění učiva všeobecně vzdělávacích a hlavně odborných předmětů  
v jednotlivých oborech. Exkurzemi si doplňují vzdělání nejen žáci, ale též pedagogové. 
 

Aktivita Třída / Obor Aktivita Třída / Obor 

Adaptační den 1. K FOR ARCH Praha Obory Z, I 

Adaptační den 1. R OS stavba – sport Výběr školy 

Exkurze Budvar 
 České Budějovice 

 
3.R (K-Č) 

Natur Vision Výběr školy 

Světové ekosystémy-beseda,  
Aneta Toncarová 

1. R 
1. K 

  

Exkurze  
 Jihočeské muzeum 

2. R   

Exkurze  
Makro České Budějovice 

1. R   

Adaptační den 1. N   

Národní muzeum, Praha 2.N   

 
 
4.3.1 Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních projektů 
 
Pokračování úspěšné spolupráce s partnerskou školou StaatlicheBerufsschule ve Waldkirchenu. 
Úspěšná spolupráce se Staatliche Berufsschule II Bamberg v projektu Erasmus+. 
Zvolen Slovenská republika – vznik partnerské spolupráce. 
 
 
4.3.2 Účast na sportovních soutěžích 
 

• Sportovní přebor OS stavba – celoroční účast v celé soutěži 
 

 
4.3.3 Prezentace školy na veřejnosti  
 
Škola se snaží aktivně vytvářet dobré jméno a vstoupit do povědomí spoluobčanů. Během školního roku jsme se 
zúčastnili řady akcí, některé akce i sami pořádali: 
 

• Účast a prezentace na celostátní výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích  

• Prezentace na burzách škol – Trh pracovních příležitostí (Vimperk, Prachatice, Strakonice)  

• Prezentace oborů při konání Dnů otevřených dveří 

• Návštěvy třídních schůzek základních škol 

• Návštěvy třídních kolektivů jednotlivých základních škol 

• Realizace grantových programů  

• Pokračující spolupráce se státní školou ve Waldkirchenu 

• Účast žáků na různých republikových a regionálních soutěžích  

• Kroužek mladých elektroniků 

• Prezentace školy v médiích, na internetových stránkách školy, FB, Instagramu 

• Spolupráce s firmami v regionu  

• Předvánoční inspirace – prezentace oborů služeb spojená s ročníkovými soutěžemi, spolupráce se seniory 

• Předváděcí akce na téma JAK ŽÍT ZDRAVĚ, obor Kuchař – číšník 

• Předváděcí akce na téma NOVÉ TRENDY PRO LIDI DŮCHODOVÉHO VĚKU, obor Kadeřník – vizážista 

• Poskytování gastronomických služeb 
 
 
4.3.4 Přehled článků o škole v tisku  
 
Tiskové zprávy jsou využívány k prezentaci školy. Veřejnost je prostřednictvím těchto zpráv  
a inzerce informována o aktuálním dění školy a nabídce vzdělávacích programů. 
K prezentaci jsou využívány Vimperské noviny a přílohy o vzdělání ostatních deníků. Vytváříme vlastní zpravodajství, 
informujeme pravidelně veřejnost na školním webu www.stredni-skola.eu, www.epigontv.cz, na portále YouTube, 
Facebook a dále ve zpravodajství internetového deníku PrachatickoNews www.prachatickonews.cz. 

http://www.prachatickonews.cz/
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5. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a výsledcích kontroly 

 
5.1 Kontroly České školní inspekce 
 

• Žádné kontroly 
 

5.2 Jiné inspekce a kontroly 
 

• 12. 09. 2018 Krajská hygienická stanice 

•   9. 11. 2018 Krajská hygienická stanice 

• 14. 11. 2018 Krajská hygienická stanice 
 
 
 

6. Domov mládeže 

 

Střední škola a základní škola Nerudova 267 Vimperk disponuje v současné době jedním domovem mládeže, který je 
nedílnou součástí školy.  
 

• Domov mládeže, Nerudova 267, Vimperk 
 
Ve školním roce 2019/2020 bylo dle zahajovacího výkazu k 1. 9. 2019 přihlášeno k ubytování na Domově mládeže, 
Nerudova 267, Vimperk 15 studentů 
Maximální počet byl 16 ubytovaných studentů (od 4. listopadu 2019 do 19. prosince 2019 
Od 10. března 2020 do 4. června 2020 probíhala v rámci koronavirové karantény distanční výuka a na domově mládeže 
nebyli ubytováni žádní studenti 
Obnovené výuky od 7. června 2020 po uvolnění proti koronavirových opatření se účastnili čtyři žáci. 
 
Jsme domov mládeže rodinného typu. Máme méně ubytovaných studentů, zato máme na každého z nich adekvátně 
více času. Mít na ubytované studenty více času neznamená investovat svůj vlastní čas, ale především sama sebe. 
 
 
Činnost domova mládeže 
 
Cílem činnosti domova mládeže je zabezpečení maximálních podmínek pro přípravu do školy a na praxi, zapojení 
studentů do mimoškolní činnosti, kvalitní využívání volného času a rozvíjení znalostí a duševních schopností 
ubytovaných studentů. 
 
 
Přehled akcí pořádaných Domovem mládeže Nerudova 267 
 
Klub Gabreta – putování po Šumavě 
 

• Září   Tradiční poznávací výlet po Šumavě pro 1. ročníky 
Chalupská a jezerní slať, Kvilda, Horská Kvilda, Antýgl, Čeňkova Pila 

• Říjen   Dračí skály u Svojší 
              Akumulační nádrž na Sedelském vrchu u Srní. 
              Klostermannova vyhlídka nad údolím řeky Vydry 

• Červen  Amálino údolí – Zlatonosný revír u Kašperských Hor 
                     Štoly na Zlatém potoce a štola Naděje 

• Červen  Kaňon řeky Křemelné 

• Červen Kaňon řeky Vydry 
 

• Z důvodu distanční výuky mezi 10. březnem a 4. červnem 2020 nebylo možno v měsících březnu, dubnu a květnu 
uskutečnit žádné akce v programu Gabreta. 

 
Akce, které proběhly v měsíci červnu, měly vzhledem k menšímu počtu zúčastněných žáků komornější charakter, šlo o 
akce velice hodnotné. Kontakt a komunikace mezi vychovatelem a žáky tak mohla být na úrovni rodinného výletu. 
Navíc jsme si mohli dovolit navštívit místa, vyžadující vysokou opatrnost, kde návštěva ve větším počtu nepřichází 
z bezpečnostních důvodů v úvahu. 

 
                      

Sportovní akce 
 

• Září   Floorball - tělocvična 
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• Říjen  Floorball - tělocvična 

• Listopad  Floorball – tělocvična 
                         Návštěva plaveckého stadionu v Sušici 

• Prosinec  Návštěva plaveckého stadionu v Sušici 

• Leden  Návštěva lyžařského areálu Zadov 
 

• V rámci domova mládeže mohou ubytovaní studenti pravidelně využívat klubovnu se sportovním vybavením -  stolní 
tenis, stolní fotbal, šipky. 

• Využívání tělocvičny a posilovny v areálu školy – zejména v zimních měsících. 
 

• Z důvodu distanční výuky mezi 10. březnem a 4. červnem 2020 nebylo možno v měsících březnu, dubnu a květnu 
uskutečnit žádné další sportovní akce. 

 
 
Promítání v kině Epigon 
 

• V rámci studia Epigon probíhá v přilehlém kině pravidelné promítání vybraných filmů 

• Promítání filmových záznamů koncertů vybraných hudebních skupin 
 
 
Studio a Radio Epigon 
 

• Pravidelné vysílání Rádia Epigon, Lehečka Lukáš – pondělí, Šroubek Michal – středa, Hubinger Vojtěch (Hlavní 
moderátor RE) – úterý a čtvrtek 

        

• Vánoční speciál – 16. a 18. prosince 2019 
 
 
Kulturní akce 
 

• Návštěvy filmového představení v Multikině Cinestar České Budějovice plánované na květen a červen 2020 se 
vzhledem k distanční výuce neuskutečnily.  

 
 
Kulturně akce ve vlastní režii 
 

• Červen  Závěrečný táborový oheň v Pravětínském údolí 
                       Neformální zhodnocení a zakončení školního roku 2019/2020 
 

 
 
DISTANČNÍ VÝUKA 
 
Pro studenty byly v rámci distanční výuky na internetové stránky školy pravidelně doplňovány jednak podstatné 
informace týkající se chodu školy, resp. domova mládeže, jednak informace, které si kladly za cíl vyplnit jejich volný čas, 
případně vyvolat zájem a inspirovat pro další činnost. Pro studenty bylo ze strany vychovatelů průběžně připravováno 
několik oddílů. 
 

• Gabreta - Šumava – Zajímavá místa, události, lidé 

• Teleport - Svět – Zajímavá místa, události, lidé 

• Prezentace - Informace, které bychom měli znát a které se nám mohou hodit 

• Tajemství - O věcech, které nás přesahují 

• Zajímavosti - Realita k neuvěření 
 
V rámci distanční výuky bylo studentům „rozesláno“ 12 „balíčků“, obsahujících celkem 53 článků. 
 

 
Hodnocení ubytovaných studentů 

 
• Za 1. pololetí školního roku 2019 / 2020 bylo celkem uděleno 5 pochval hlavního vychovatele za vzorný přístup 

k plnění povinností v rámci domova mládeže, resp. za vzornou reprezentaci školy v rámci „Studia a Rádia Epigon“.  

• Studentovi M. F. byla navíc udělena věcná odměna za příkladnou spolupráci s vychovateli. 

• Za 2. pololetí školního roku 2019 / 2020 bylo celkem uděleno 6 pochval hlavního vychovatele za vzorný přístup 
k plnění povinností v rámci domova mládeže, resp. za vzornou reprezentaci školy v rámci „Studia a Rádia Epigon“. 
Studentovi M. F. byla navíc udělena věcná odměna za příkladnou spolupráci s vychovateli. 

• Za 2. pololetí školního roku 2019 / 2020 nebyla udělena žádná důtka hlavního vychovatele ani žádná snížená 
známka z chování. 
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7. Školní stravování  

 
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, disponuje školními jídelnami: 

 

• Školní jídelna, Rožmberská 71, Vimperk 

• Školní jídelna, Nerudova 267, Vimperk, jídelna v budově Střední školy 

• Školní jídelna, výdejna, Kasárenská 1133, Prachatice 
 
 

7.1 Školní jídelna, Rožmberská 71, Vimperk 
 
Kapacita kuchyně je 330 jídel, počet míst u stolu je 81. Školní jídelna má dvě výdejní místa. Jedno je určené pouze pro 
žáky a zaměstnance Všeobecného a sportovního gymnasia ve Vimperku, pro žáky Středníškoly a Základní školy ve 
Vimperku. Počet míst  k sezení v této jídelně je 49. Druhé výdejní místo je určeno výhradně pro cizístrávníky  a 
zaměstnance Střední školy a Základní školy ve Vimperku, má 32 míst u stolu. Kuchyně je vybavena technologií, která v 
současné době vyžaduje stále větší a častější opravy.  Kuchyně i přípravna musí být pro většinu činností časově 
oddělena vzhledem k malému prostoru a nelze sem přidat žádná další zařízení.   

 
Připravují se zde obědy. Kuchyně je v provozu i větší část prázdnin a  připravuje obědy pro cizí strávníky. Podle 
zahajovacího výkazu se zde stravovalo celkem 218 žáků, z toho 203 žáků ze Všeobecného a sportovního gymnasia ve 
Vimperku, 15 žáků ze Střední školy a Základní školy ve Vimperku, 57 zaměstnanců škol a školských zařízení a 149  
cizích strávníků. 
Na základě mimořádného opatření  k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19  byla tato školní jídelna od 11. 3.  do 31. 5. 2020 uzavřena  a nevykazovala žádnou činnost. 
 
Za uplynulý školní rok se uvařilo celkem 34 196 obědů. 
 
Stravovací úsek (kancelář, sklad potravin, šatna kuchařek, úklidová místnost, kuchyně a jídelny) je  
v pronájmu u majitelky objektu p. Marcely Budínské a p. Veroniky Budínské. Kancelář školní jídelny slouží 
k placení stravného a k veškeré agendě týkající se školního stravování a zajištění provozu odloučených pracovišť. 

 
 

7.2 Školní jídelna, Nerudova 267, Vimperk, v budově Střední školy 
 
Kapacita kuchyně je 300, počet míst u stolu 50. V jedné jídelně je časově oddělený výdej pro žáky a pro zaměstnance 
Střední školy a Základní školy ve Vimperku, pro zaměstnance Základní umělecké školy ve Vimperku  a pro cizí 
strávníky. V této školní jídelně se připravují snídaně, přesnídávky, obědy, svačiny, večeře a druhé večeře.   
 
Ve školní jídelně se v uplynulém roce stravovalo dle zahajovacího výkazu celkem 92 žáků, 35 zaměstnanců Střední 
školy a Základní školy ve Vimperku, 10 zaměstnanců Základní umělecké školy ve Vimperku a 75 cizích strávníků. Na 
domově mládeže bylo ubytováno 16 žáků. 

 
Připravují se zde obědy pro žáky Střední školy a Základní školy ve Vimperku, zaměstnance Střední školy a Základní 
školy ve Vimperku, Základní umělecké školy ve Vimperku a pro cizí strávníky. Dále se zde připravují snídaně, 
přesnídávky, svačiny, večeře a druhé večeře pro žáky Střední školy a Základní školy ve Vimperku a pro žáky 
Všeobecného a sportovního gymnasia ve Vimperku.  Kuchyně je v provozu i větší část hlavních prázdnin, kdy se zde 
stravují zaměstnanci Středníškoly  a Základní školy ve Vimperku a cizí strávníci.  
Na základě mimořádného opatření  k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19  byla tato školní jídelna od 11. 3.  do 31. 5. 2020 uzavřena  a nevykazovala žádnou činnost. 

 
Za uplynulý školní rok se uvařilo celkem 1 467  snídaní, 1 467  přesnídávek, 19064 obědů,  1 181  svačin,  
1 181 večeří a 1 181 druhých večeří. 

 
 

7.3 Školní jídelna – výdejna, Kasárenská 1133, Prachatice, v areálu školy 

 
Strava se to této jídelny dováží ze Školní Restaurace Svatý Rafael ve Vimperku. Počet míst u stolu v této výdejně je 68.  
Podle zahajovacího výkazu využívalo služeb výdejny celkem 15 žáků školy a 7 zaměstnanců Střední školy a Základní 
školy ve Vimperku, odloučené pracoviště v Prachaticích. . 

 
Za uplynulý školní rok se zde vydalo celkem  922 obědů žákům a zaměstnancům Středníškoly  a Základní školy.   
Na základě mimořádného opatření  k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19  byla tato školní jídelna od 11. 3. 2020 uzavřena a nevykazovala žádnou činnost. 
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Ve všech školních jídelnách jsou připravována jídla dle předem připravovaných jídelníčků. 
Vedoucí školní jídelny sleduje plnění spotřebního koše a dodržování výživových norem.  

 
Jídla jsou pestrá, chutně připravovaná, do jídelníčků jsou zařazována i nová jídla dle vlastních receptur.  
Jídelníčky jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy. 
Vedoucí ŠJ sama proškoluje kuchařky v oblasti BOZP, dbá na dodržování povinností stanovených v předpisech  
ES – nařízení ES 852/2004, ze dne 29. 4. 2004, o hygieně potravin, nařízení ES 178/2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, vyhl. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby  
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění změn provedených 
vyhláškou č. 602/2006 Sb. 
 
 
 

8. Granty 

 

8.1 Granty podané, schválené, vyúčtování 

 
• Podpora technického vzdělání – Podpora technického vzdělání v regionu Vimperk „Den řemesel“, podáno 25. 

10.2019 (vyhlášeno JK) - nerealizováno z důvodu COVID 19 

• Podpora technického vzdělání – Technické zájmové kroužky pro žáky ZŠ a SŠ – podáno 25. 10. 2019 

(vyhlášeno JK) – realizováno 

• Podpora technického vzdělání – Exkurze pro žáky SŠ do podniků 21. 10. 2019 – podáno 21. 10. 2019 

(vyhlášeno JK) - nerealizováno z důvodu COVID 19 

• Podpora technického vzdělávání – Propagace technického vzdělávání v regionu Vimperk – podáno 25. 10. 

2019 (vyhlášeno JK) – realizováno 

• Podpora žáků a studentů JK – stipendijní motivační program pro žáky SŠ ve vybraných učebních oborech – 

podáno 4. 10. 2019 (vyhlášeno JK) - realizováno 

 

 

8.2 Granty podané – neschválené 

 
• Spolu to určitě dokážeme – podáno 7. 10. 2019 (vyhlášeno MŠMT) 

• Kyberšikana a nástroje virtuálního světa - podáno 17. 1. 2020 (vyhlášeno JK) 

 

 

8.3 Grantové programy v běhu 
 

• Projekt IROP  

• Název projektu: Technická podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství  

a strojírenství  

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002780 

Datum zahájení projektu: 25. 8. 2017 

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020 

 

• Projekt IROP  

• Název projektu: Žijeme samostatně a bez bariér - školní infrastruktura vedoucí žáky k samostatnému způsobu 

života 

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010266 

Datum zahájení projektu: 25. 2. 2019 

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020 
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9. Hospodaření školy  

 
Za rok 2019 vykázala Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267: 
 
 

9.1 Celkové výnosy 

 

Celkové výnosy 62 421 356,94 Kč 

Dotace poskytnutá MŠMT transferem 37 578 518,00 Kč 

Dotace od zřizovatele – provoz, odpisy 11 116 000,00 Kč 

Dotace „Stipendijní motivační program pro žáky SŠ ve vybraných učebních oborech“ 152 000,00 Kč 

Dotace „Cesta do historie“ 10 000,00 Kč 

Dotace „Mezinárodní turnaj v šipkách“ 10 000,00 Kč 

Dotace „Sálová kopaná“ 10 000,00 Kč 

Dotace „Víceoborové třídy“ 229 660,00 Kč 

Dotace „Část.vyrovnání mezikrajových rozdílů “ 1 254 147,00 Kč 

Dotace Město Vimperk „Adaptační kurz školy“ 25 000,00 Kč 

Dotace „Podpora kroužku multimediální techniky“ 35 000,00 Kč 

Dotace „Technické zájmové kroužky“ 55 500,00 Kč 

Dotace „Podpora pří změně financování“ 3 084 612,00 Kč 

Dotace „Podpora technického vzdělávání v regionu“ 97 200,00 Kč 

Dotace „Propagace technického vzdělávání“ 67 000,00 Kč 

Neinvestiční účelová dotace MŠMT „Šablony“ 504 814,00 Kč 

Finanční příspěvek OS Stavba 15 000,00 Kč 

Finanční příspěvek MAS Šumavsko 6 000,00 Kč 

Dotace “Handicapem zážitky nekončí” 14 000,00 Kč 

Dotace “Exkurze žáků SŠ do podniků” 41 000,00 Kč 

Dotace “Sociální sítě” 22 500,00 Kč 

Dotace “Poznání-všechno souvisí se vším” 27 360,00 Kč 

Dotace “Sportovní nářadí” 78 000,00 Kč 

Ostatní příjmy (strava, produktivní práce žáků, pronájem, čerpání fondu) 4 949 674,31Kč 

Příjmy z doplňkové činnosti 3 038 371,63 Kč 

 
Finanční dotace byly řádně čerpány a vyúčtovány. 
 
 
 

9.2 Celkové investiční a neinvestiční výdaje 

 

Celkové investiční výdaje 972 113,93 Kč 

Oprava a údržba nemovitého majetku, dofinancování nezpůsobilých výdajů projektu, obměna didaktické techniky, 
projektové přípravy, dovybavení ŠJ 

 

Celkové neinvestiční náklady  62 183 292,90 Kč 

Náklady na doplňkovou činnost  2 843 828,05 Kč 

Mzdové náklady, OON 31 205 519,00 Kč 

Platby za produktivní práci žáků, stipendium 820 932,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění  10 363 702,00 Kč 

Zákonné sociální náklady   772 576,75 Kč 

Spotřeba energie 3 047 618,97 Kč 

Opravy a udržování  826 068,36 Kč 
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V roce 2019 vykázala Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 zisk z hlavní činnosti 43 520,46 Kč a z 
doplňkové činnosti 194 543,58 Kč.  Hospodářský výsledek byl navržen jako příděl do rezervního fondu. 
 
 
 
 
 
Ekonomické přílohy:  1. Rozvaha  
    2. Výkaz zisku a ztráty 
 
 
 
 
 
 
..………………………………….......... 
 
Ing. Petr Žuravský 
ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk  
 
Ve Vimperku, dne 14. 10. 2020  

Cestovné 34 252,00 Kč 

Ostatní služby     2 770 593,54 Kč 

Spotřeba materiálu 4 618 695,15 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 609 258,34 Kč 

Ostatní provozní náklady 386 248,49Kč 

Odpisy  3 884 000,00 Kč 





 

1 | S t r á n k a  
 

 
70 let partnerské školy ve Waldkirchenu 
 

Krásného podzimního rána 26. září se na pozvání ředitele naší 
partnerské školy ve Waldkirchenu Uwe Burgharda vydala sedmičlenná 
delegace ze SŠ a ZŠ Vimperk oslavit s našimi přáteli jejich velký svátek 
– 70 let „Berufschule Waldkirchen“. Naše partnerství má dlouhou a 
úspěšnou tradici, jeho počátky sahají již do roku 1997. Kromě 
Nerudovky se slavnosti zúčastnily ještě partnerské školy z Budějovic, 
ze slovenského Púchova, maďarského Debrecínu a dokonce i Číňané ze 
Šanghaje. Každá škola se prezentovala krátkým kulturním programem. 
Tři kadeřnice třetího ročníku z Prachatic předvedly před zaplněnou 
sportovní halou zajímavou ukázku ze svého oboru – finální fázi 
slavnostního účesu. Ostatní školy přispěly národními písněmi a tanci. V 

slavnostních proslovech promluvili ředitel Uwe Burghard , zástupce Ministerstva kultury pan Günter Liebl, 
zemský rada Sebastián Gruber, starosta města Waldkirchen pan Andreas Eibl a další vzácní hosté. Následovalo 
bohaté pohoštění. Ve Waldkirchenu jsme se také setkali se zástupci našich dalších dvou partnerských škol z 
Bamberku – paní Irmou Savič a s panem ředitelem Christiánem Käserem a domluvili s nimi další tradiční 
společný turnaj v šipkách na začátku listopadu a účast na výstavě “Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích, 
kde budou mít naše školy společný stánek. Na závěr naší návštěvy se s námi vřele a srdečně rozloučil pan ředitel 
Burghard, se kterým byla domluvena jejich návštěva naší školy na začátku prosince a společná spolupráce obou 
škol v rámci programu ERASMUS, který nyní připravujeme. Ten krásný slunečný den prodchnutý slavnostní 
atmosférou zůstane milou vzpomínkou. Budoucnost vzájemných vztahů, vztahů Čechů a Němců, je hlavně v 
rukou mladé generace. Můžeme se od sebe jistě mnohému prospěšnému naučit. Díky za tak vzácnou příležitost, 
díky za naše partnerství.  

Září v Prachaticích 
 

Cvičné figuríny Děvčata oboru Kadeřník-vizážista již první den 
praxe v novém školním roce skvěle zahájily, s chutí se pustily 
do fantazijního líčení cvičných figurín. Za OV vizážista Věra 
Schrenková     
  
Adaptační den 1.N  
Dne 10. září 2019 se třída 1N zúčastnila adaptačního dne. K 
bližšímu vzájemnému poznávání a tmelení třídního kolektivu 
nám posloužilo naše město Prachatice. Ráno jsme se sešli u 
autobusového nádraží a vydali se na procházku historického 
centra města, které si dodnes zachovalo svou renesanční 

podobu a je obehnáno městskými hradbami. Prohlédli jsme si Malé náměstí, městský park Parkán, Kostelní 
náměstí a Velké náměstí. Jelikož studujeme obor Podnikání, vedly po krátké svačince naše další kroky k sídlům 
úřadů, se kterými bychom měli, jakožto budoucí podnikatelé, v budoucnu jednat. Viděli jsme, kde se nachází 
Okresní správa sociálního zabezpečení, pobočky zdravotních pojišťoven, Finanční úřad či Živnostenský odbor 
Městského úřadu. Jsme rádi, že jsme měli možnost se blíže poznat mimo prostředí školních lavic a navázat tak 
nová přátelství, která jak věříme, vydrží nejen po dobu našeho studia.   
    
Adaptační den 1.K  
Náš adaptační den byl stanoven na 16. září 2019. Jeli jsme ráno z Prachatic autobusem na zastávku v Libínském 
Sedle. Ze zastávky jsme vyrazili směrem k rozhledně. Za tu dobu, co jsme byli na adaptačním dni, se nám 
povedlo mírně odbočit z trasy a nějakou chvíli jsme museli bloudit v lese. Naštěstí se nám podařilo velice brzy 
najít správnou cestu a po několika kilometrech jsme úspěšně vystoupali na Libín. Nasvačili jsme se, nabrali síly, 
vylezli jsme na rozhledu a pomalu vyrazili zpět do Prachatic. Tímto chceme poděkovat paní učitelce Machové a  
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panu učiteli Stříbrskému za tento vydařený výlet. A hlavně za to, že jsme se jako kolektiv měli příležitost lépe 
poznat. Třída 1.K      
 
Adaptační den 1.R  
V pátek 20. září 2019 jsme třída 1.R měli adaptační kurz s naší třídní paní učitelkou. Sraz jsme měli v 8:00 na 
autobusovém nádraží v Prachaticích. Bylo rozhodnuto strávit čas procházkou po městských památkách. Naše 
první zastávka měla být ve Starých Prachaticích, kam jsme ale nedošli, protože byla mokrá tráva. Vydali jsme se 
tedy cestou zpět do Prachatic. Cestou jsme potkali cukrárnu a tak jsme do ní zavítali. Poté jsme zamířili do 
parku, kde jsme společně probrali pár věcí a zahráli jsme si několik her, abychom se lépe poznali a také se o sobě 
navzájem něco dozvěděli. Pokračovali jsme do muzea, kde hlavním tématem byla Zlatá stezka. Podívali jsme se 
na krátkou filmovou ukázku a prohlédli pár exponátů. Po prohlídce nás paní učitelka seznámila s několika 
zajímavými budovami na náměstí, rozloučili jsme se a vyrazili pomalu domů. Vaše 1.R      
 
Návštěva kina a muzea  
Dne 27. září 2019 oba ročníky nástavbového studia a třída 2.R navštívily kino v Prachaticích na Základní škole. 
Výběr filmu padl na novou českou komedii ,,Přes prsty“. Promítání začalo v devět hodin a trvalo přibližně 
hodinu a půl. Při filmu si žáci otevřeli svoje občerstvení a příjemně se bavili. Žáci dokonce byli rádi, že měli 
možnost shlédnout premiérový film takto brzy. Po skončení byla v plánu klidná cesta k muzeu a seznámení s 
městem. Vyrazilo se procházkou směrem k náměstí až k prostorám muzea, kde probíhala výstava o Zlaté stezce. 
Po její prohlídce se všichni pomalu rozloučili a vyrazili k domovu užít si začínající víkend. 

Burza škol ve Vimperku 
 

Dne 1. října 2019 pořádala Jihočeská 
hospodářská komora ve spolupráci s úřadem 
práce Prachatice další ročník burzy škol v 
MěKS ve Vimperku. Naše škola představila 
nabídku studijních a učebních oborů žákům 
základních škol, kteří končí povinnou školní 
docházku, a to v oblasti elektro, stavební, 
zemědělské a lesnické, strojírenství a v oborech 
gastronomie a služeb. Uchazeči o studium 
mohli využít odborné konzultace přímo se 
zástupci naší školy. Mohli si vyzkoušet 

polyfúzní svařování, svařování na svářečském simulátoru, elektrotechnické pájení nebo výrobu kovových 
píšťalek na nové ohýbačce plechu. Ukázkou byly dále elektrotechnické spoje ve spolupráci s firmou Rohde & 
Schwarz. Představila se také partnerská firma Swietelsky, se kterou spolupracujeme v oboru strojník silničních 
strojů. Díky danému časovému rozvrhu měla každá škola dostatek času a prostoru k prohlídce a dotazům. Za 
všechny, kdo se podíleli na burze, doufáme, že se akce líbila a že naše škola zaujala co nejvíce žáků i rodičů. 
Závěrem bychom tímto rádi poděkovali JHK za přípravu akce a také za její prodloužení do odpoledních hodin, 
kdy měli možnost návštěvy burzy i rodiče žáků.   Tým SŠ a ZŠ Vimperk a Prachatice 

Adaptační kurzy 
 
V měsíci září a říjnu jako každoročně probíhají na SŠ Vimperk ve všech prvních ročnících adaptační kurzy. V 
celkem čtyřech zúčastněných třídách byly realizovány aktivity na podporu utváření nových třídních kolektivů a 
za účelem předcházení vzniku rizikového chování.  Cílem je vytvořit zdravé školní prostředí a zvýšit u žáků 
odolnost vůči zátěži i vůči skupinovému tlaku. 
Tyto kurzy probíhají již tradičně pod vedením zkušených lektorů Do světa z. s. Strakonice. Každého adaptačního 
kurzu se účastnil i třídní učitel dané třídy. Společně prožité aktivity vedly k většímu vzájemnému poznání 
nových spolužáků, ale současně sloužily i zúčastněným pedagogům k lepšímu seznámení se žáky. Programy by  
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měly současně pomoci třídním učitelům při poznávání žákovských kolektivů, usnadnit jim práci se třídou a 
předcházet vzniku výchovných problémů. Cílem je poskytnout všem pedagogům informace o stávající úrovni 
mezilidských vztahů ve třídách, zjistit očekávání žáků, podpořit motivaci ke studiu. Záměrem je eliminovat  
negativní působení některých žáků na třídní kolektivy, zamezit vzniku rizikového chování a zapracovat na 
zlepšení sociálního klimatu. 
Náklady adaptačních kurzů byly uhrazeny z dotace získané na základě doporučení komise prevence od města 
Vimperk. Mgr. Martina Slámová, školní metodička prevence 

Exkurze a výstava Expo Beauty Praha 
 

S děvčaty naší školy oboru Kadeřník/vizážista a Vlasová 
kosmetika jsme navštívily v pátek 27. 9. 2019 exkurzi a 
výstavu Beauty na výstavišti v pražských Letňanech. Shlédly 
jsme novinky a technologické postupy v našem oboru, 
zajímavá byla i soutěž nehtového designu, Mistrovství v líčení 
ČR, módní přehlídka, malování na tělo, tetování, ale i 
workshopy.   Za OV Věra Schrenková   
 
 
 
 

Burza škol – Český Krumlov 
 
Dne 22. října 2019 již potřetí proběhla burza škol v Českém Krumlově, kde se prezentovalo zhruba 40 středních 
škol a středních odborných učilišť z Jihočeského kraje. SŠ a ZŠ Vimperk zde prezentovala všechny své obory. 
Značný zájem žáků a žákyň základních škol na stánku naší školy byl o obory služeb, zejména kadeřník – 
vizážista, dále kuchař – specialista studené kuchyně a z technických oborů hlavně obor instalatér a v neposlední 
řadě o maturitní obor mechanik-elektrotechnik. Všichni byli pozváni na Dny otevřených dveří naší školy ve 
dnech 9., 11. a 16. listopadu tohoto roku. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy na výše uvedené akci 
žákům Evě Ručičkové a Davidovi Bínovi. Za výstavní tým Ing. Petr Žuravský a Antonín Olah 

Turnaj v sálové kopané 
 

Dne 22. října 2019 pořádala již pošesté SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267 
v rámci projektu prezentace školy turnaj v sálové kopané pro žáky  8. a 
9. tříd  základních škol, který se konal v tělocvičně  pořádající školy. 
Turnaje se zúčastnilo 5 škol. Turnaj se hrál systémem „ každý s každým“ 
na 1x 15 minut. Žáci základních škol hráli s obrovským nasazením a 
zájmem. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny v podobě 
sportovních potřeb a sladkých čokolád. Nejlépe se ze zúčastněných 
základních škol umístila ZŠ Smetanova Vimperk, druhé místo obsadila 
ZŠ Zdíkov, na třetím místě skončila ZŠ Stachy. S prázdnou neodešla ani 
ZŠ Vacov a Gymnázium Vimperk. Jako na každém správném turnaji 
byly vyhlášeny i individuální ceny. Nejlepším střelcem se stal Petr 
Benda ze ZŠ Smetanova Vimperk, nejlepším hráčem byl zvolen 
organizátory turnaje Dominik Pergler ze ZŠ Zdíkov, nejlepším 
brankářem  byl  Leoš Russ za ZŠ Stachy. Celý turnaj se odehrál v duchu  
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fair play. Všichni žáci byli pozváni na Den otevřených dveří, který SŠ a ZŠ Vimperk v Nerudově ulici pořádá 
16. listopadu 2019. Akce se pořádala za finanční podpory získané z dotačního programu „Podpory sportu“ 
vypsaného Jihočeským krajem. Poděkování patří všem zúčastněným školám. Mgr. Švarcová Jitka 

Exkurze do Českých Budějovic 
 
Dne 16. října naše třída 3.R a několik žáků z prvního ročníku vyrazila do Českých Budějovic. Měli jsme 
příležitost navštívit podnik Budějovický Budvar. Prohlídka pivovaru trvala zhruba hodinu a provázela nás moc  
milá starší paní. Dozvěděli jsme se o novém pivu jménem Třicet tři, na jehož výrobu se používá jiný, speciálně 
vyšlechtěný chmel jménem Agnus. Na konci prohlídky jsme dostali na rozloučenou malou ochutnávku. 
Třída 3.R 
 
Návštěva Hitrádia Faktor a Rock rádia v Českých Budějovicích 
 

Návštěva Hitrádia Faktor a Rock rádia v 
Českých Budějovicích Jednoho podzimního 
dne 4. listopadu 2019 se vydali čtyři naši žáci 
do Hit rádia a Rock rádia v Českých 
Budějovicích nahrát reklamu pro naši školu. Po 
hodinovém hledání parkování konečně dorazili 
do krásné secesní budovy rádia, kde byli 
uvítáni paní Kovaříkovou a ta se o ně starala po 
celou dobu návštěvy. Než vyšplhali do 
nejvyššího patra, kde se nacházelo nahrávací 
studio a cíl jejich cesty, mohli být přítomni u 

živého vysílání s moderátory rock rádia Martinem Drtinou a Markem Marothou  a s Nikol Šedivou z Hit rádia. 
Následně se dostali do cílového nahrávacího studia, kde měli za úkol říct jednu větu „U nás si vybere každý, 
pojď s námi studovat“ Skvělá zkušenost pro naše studenty být přítomni u živého vysílání. Doufáme, že reklama 
v rádiu osloví mnoho budoucích studentů.   Šárka Žáková. Exkurze do rádia pohledem studentů Dne 4. listopadu 
2019 jsme se školou SŠ a ZŠ Vimperk zajeli na exkurzi do Hitrádia Faktor v Českých Budějovicích. Po příjezdu 
nás přivítala velmi milá paní, která nás provedla po budově. Jako první jsme zavítali do rádia Rock, kde nám 
páni moderátoři ukázali, jak pracují s technikou a jak by práce měla vypadat, samozřejmě ne vždy se daří a 
pánové neměli připravenou řeč do živého vstupu, tak museli improvizovat, po návštěvě rádia Rock nás paní 
zavedla do místnosti vedle, kde se už nacházelo Hitrádio Faktor, v místnosti seděla za mikrofonem velmi 
sympatická slečna, která zrovna hlásila, jaká je doprava, když dokončila živé vysílání, tak nám vysvětlovala, co 
všechno vlastně musí dělat. Na počítači mají harmonogram, kde je playlist a oni to jen pouští, mezitím tam jsou i 
reklamy a oni mají např. minutu a půl na to, aby něco posluchačům sdělili. Poté, co jsme se všechno dozvěděli, 
nás paní vzala do studia, kde jsme nahráli reklamu, není to tak jednoduché, tak jsme mnohokrát museli opakovat 
věty: ,,U nás si vybere každý! Pojď s námi studovat!“. Po nahrání jsme všem poděkovali a jeli jsme domů. Byl to 
skvělý zážitek. 

Vzdělání a řemeslo České Budějovice 
 
Střední škola a Základní škola Vimperk v Nerudově ulici se již tradičně zúčastnila výstavy Vzdělání a řemeslo. 
Letošní 25. ročník výstavy se uskutečnil na českobudějovickém výstavišti od čtvrtka 7. do soboty 9. listopadu. 
Veletrh byl nejširší přehlídkou středních škol, učilišť, vyšších odborných škol a dalších typů škol v celé České 
republice. V rámci jednotlivých expozic, kde se představila zhruba stovka škol, mohli žáci a rodiče získat 
informace o náplni studia na dané škole nebo se zeptat studentů na jejich osobní zkušenosti. Střední škola a 
Základní škola Vimperk představila na výstavě všechny nabízené obory. Své řemeslo předvedly v praxi žáci 
oboru instalatér, strojník silničních strojů, kuchař – číšník a žáci elektro oborů. Návštěvníci expozice měli  
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možnost otestovat své svářečské umění na svářecím 
simulátoru, vyzkoušet si polyfuzní svařování či práci s 
pásovým rypadlem. Nechyběla ani odpočinková část 
stánku, v podobě kavárny, kterou připravili žáci oboru 
Kuchař-číšník. Žáci školy zajišťovali po celou dobu 
výstavy také ozvučení hlavního podia a videoprojekci. 
Začátkem listopadu 2019, v průběhu výstavy Vzdělání a  
řemeslo v Českých Budějovicích, byla vyhlášena soutěž 
o nejlépe hodnocenou školu – školu doporučenou 
zaměstnavateli. Do hlasování se na jihu Čech zapojilo 
více než padesát zaměstnavatelů, hodnoceno bylo 84 
středních škol z Jihočeského kraje. Soutěž pořádá již 

šestým rokem Klub zaměstnavatelů. Naše škola se ze všech hodnocených škol umístila na 8. místě, děkujeme!!! 
Zájemci o studium na vimperské Nerudovce, kteří se nemohli výstavy Vzdělání a řemeslo zúčastnit, mohou 
navštívit školu v kterýkoliv den po předchozí telefonické domluvě. Petr Krejsa 

Exkurze v hotelu Budweis 
 
Dne 15. listopadu 2019 se zúčastnila naše třída exkurze v Českých Budějovicích na téma Ubytovací a stravovací 
služby. Navštívili jsme hotel Budweis, který se nám velice líbil. Prohlédli jsme si pokoje, restauraci, kavárnu, 
salonek, konfereční sál i kuchyni. Překvapilo nás, kolik služeb tento hotel nabízí, např. prádelnu, možnost zahrát 
si tenis, parkování i pořádání rodinných a firemních oslav. Potom jsme se seznámili s jídelním a nápojovým 
lístkem restaurace. Podívali se do Masných krámů a poseděli si v kavárně Rollo, prošli jsme si centrum ČB a 
prohlédli si bohatou nabídku nápojů Biokavárny. Při zpáteční cestě jsme si ještě udělali rychlou zajížďku do 
KFC a někteří z nás ochutnali, co mají v nabídce. Naše 1. R 

Mezinárodní turnaj v šipkách 
 

V úterý 5. listopadu 2019 se znovu po roce 
konal mezinárodní turnaj v šipkách, který byl 
pořádán pod patronací kraje. Navštívili nás už 
tradičně zástupci z naší německé partnerské 
školy z Bamberka a společně jsme strávili 
velmi příjemný den ve sportovním areálu v 
Dubu. Velice mile nás překvapila vedoucí 
německého soutěžícího družstva Irma Savič, 
která si připravila zahajovací proslov za 
německou stranu v češtině. Poté se představili s 
prezentací práce na odborném výcviku dva žáci 

z Bamberka. Naši soutěžící jejich představení ocenili spontánním potleskem. Účastníkem turnaje byl také náš 
bývalý kolega p. Jaromír Starý, který působil zároveň jako tlumočník mezi českou a německou stranou. Pro lepší 
vzájemné poznání se proti sobě postavila dvě smíšená česko-německá družstva. V jednotlivcích se na prvním 
místě umístil žák naší školy, který studuje 2. ročník oboru Opravář zemědělských strojů Vít Kanaloš. Naopak v  
kategorii družstev vyhráli němečtí studenti. Během celého soutěžního klání vládla velmi přátelská a pozitivní 
atmosféra. Těšíme se na další setkání v roce 2020. Ing. Marie Staňková 
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Listopadové Burzy škol 
 
Burza škol ve Strakonicích 
Dne 14. listopadu 2019 se konala burza škol ve Strakonicích, které jsme byli součástí společně s paní učitelkou 
Machovou. V naší nabídce jsme měli letáčky s obory z pracoviště ve Vimperku, a také z pracoviště v 
Prachaticích a ukázku svářečství. Oslovovali jsme každého kolemjdoucího a podávali mu vysvětlení k oborům, o 
které měl/a dotyčný/á zájem. Nabízen byl i Den otevřených dveří na obou pracovištích. Většina mladých 
zvědavců měla zájem hlavně o obory kadeřník-vizážista a strojní mechanik. 
 
Burza škol v Prachaticích 
V úterý 19. listopadu se konala Burza škol v Prachaticích, kterou navštívili žáci z okolních základních škol. Naše 
kadeřnice předvedly soutěžní účes na téma Indie a česaly zájemce na přání. Studenti z oboru Kuchař-číšník 
otevřeli pro návštěvníky provizorní kavárnu, ve které podávali teplé i studené nápoje, nealko a zákusky. Za 
technické obory se představil obor Instalatér a jako ukázku si žáci připravili techniky svařování. Dále obory 
zemědělské, které příchozím ukázaly simulátor svařování. Na závěr probíhala ještě soutěžní anketa pro žáky ZŠ, 
jejíž vítězkou se stala Aneta Bárová ze Základní školy Volary. Na závěr je potřeba poděkovat všem za prezentaci 
školy a základním školám za účast. 

Sociální sítě a my 
 

SŠ a ZŠ Vimperk je tvořena čtyřmi místně 
odloučenými pracovišti: SŠ ve Vimperku, SŠ v 
Prachaticích, ZŠ ve Vimperku a ZŠ ve 
Volarech. Aktivit se zúčastnily dvě třídy na SŠ 
Vimperk, dvě třídy na SŠ Prachatice a jedna na 
ZŠ. Podařilo se nám získat dotaci Jihočeského 
kraje na prevenci rizikového chování. Žáci se 
formou zkušenostního učení seznámili s riziky 
spojenými se životem na sociálních sítích. 
Naučili se rozlišovat mezi skutečným a 
virtuálním světem, seznámili se s bezpečným 

chováním na internetu, ale i ve světě mobilních telefonů. Na realizaci projektu se podíleli zkušení lektoři Do 
světa Strakonice ve spolupráci se školními metodičkami prevence a třídními učiteli zúčastněných tříd.   Mgr. 
Martina Slámová, ŠMP 

Výlet do Prahy 
 

Dne 3. prosince 2019 se třída 2.N vydala na výlet do 
Národního muzea v Praze. V 8:00 jme vyrazili školním 
autobusem do Prahy. Po příjezdu do hlavního města jsme 
nastoupili do metra a popojeli a Václavské náměstí. Návštěvě 
muzea předcházela prohlídka vánočních stánků a výzdoby. 
Ještě okouzleni vánoční Prahou jsme dorazili do muzea, kde se 
nás ujala paní průvodkyně. Tématem byla Sametová revoluce. 
Výstava obsahovala spoustu zajímavých věcí, které ukazují, co 
se dělo a jak to všechno tehdy probíhalo. Úvodem si paní 
průvodkyně vyzkoušela naše znalosti o 17. listopadu 1989. Po 
skončení prohlídky jsme se šli podívat na několik videí  
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obsahujících několik svědectví občanů a politiků. Výlet byl velice poutavý a dokázal propojit získané informace 
ze školy do skutečných předmětů a osob, které jsme v muzeu viděli. Následně jsme se odebrali zpět na metro a 
vyrazili na místo, kde nás čekal autobus, který nás odvezl zpátky domů. Třída 2.N   

Získali jsme 8. místo z 84. – ocenění nejlépe hodnocených středních škol 
 

Získali jsme pečeť letošního již 6. ročníku ocenění ŠKOLA 
DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI, kterou má právo 
využívat pouze prvních deset nejlépe hodnocených v každém 
kraji, mezi kterými se letos naše škola umístila.   Začátkem 
listopadu 2019, v průběhu výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých 
Budějovicích, byla vyhlášena soutěž o nejlépe hodnocenou školu 
– školu doporučenou zaměstnavateli.   Do hlasování se na Jihu 
Čech zapojilo více než padesát zaměstnavatelů, hodnoceno bylo 
84 středních škol z Jihočeského kraje. Soutěž pořádá již šestým 
rokem Klub zaměstnavatelů.  Naše škola se ze všech 
hodnocených škol umístila na 8. místě, děkujeme!!! 

 
Pracovní skupina PERSPEKTIVA 
 

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy pořádal dne 26. 11. 2019 setkání pracovní 
skupiny PERSPEKTIVA v prostorách školní restaurace 
„Sv. Rafael“ (Brantlova 244, Vimperk) ve školicím 
středisku. Ing. Petr Žuravský ředitel SŠ a ZŠ Vimperk 
 
 
 
 
 
 

Spolupráce s domovy 
 

Už druhý rok spolupracujeme a chodíme poskytovat služby 
našich žáků oboru kadeřník/vizážista klientům do seniora 
house Edena do Domova Matky Vojtěchy v Prachaticích. Naše 
služby si většinou vyžádají vedoucí sestry každé dva měsíce. 
Je to dobrá zkušenost pro naše žákyně, zároveň dělají dobrý 
skutek a vidí, že stáří a nemoci jdou ruku v ruce. Tím 
děkujeme za spolupráci a přejeme všem klientům výše 
zmíněných domovů krásné Vánoce a šťastný nový rok.   
Kolektiv učitelů Prachatice 
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Prosincové události na odloučeném pracovišti v Prachaticích 
 
Spolu to zvládneme 
V úterý dne 3. prosince 2019 se na SŠ a ZŠ Vimperk odloučeném pracovišti v Prachaticích uskutečnil program 
pod vedením lektorů Dominiky a Pepy s názvem ,,Spolu to zvládneme“ pro třídu 2.R. Aktivit se zúčastnili 
všichni, byla přítomna i třídní učitelka. Ze začátku se žáci postupně představili a napsali na papírky svá 
očekávání včetně vzkazu pro ostatní spolužáky. Následovala práce ve skupinách složená z mnoha 
komunikačních a pohybových aktivit rozšiřujících spolupráci i poznávání se navzájem. Činnosti byly poskládané 
tak, aby na sebe postupně navazovaly a vytvářely tak příjemné prostředí pro všechny zúčastněné. Ing. Jindřiška 
Kržová 
 
Kyberšikana a sociální sítě 
Dne 3. prosince 2019 navštívily naší třídu 1.N pracovnice organizace Do světa s preventivním programem 

zaměřeným na kyberšikanu a sociální sítě. Zábavnou a nenásilnou 
formou jsme si prošli různé možnosti, které se kyberšikany týkají, 
stejně tak jsme se seznámili s nástrahami sociálních sítí. Celý tento 
program byl poučný a zajímavý. Ing. Veronika Reitingerová 
 
Předání ceny vítězce ankety 
V pátek 13. prosince 2019 navštívili vedoucí učitel odborného 
výcviku společně s paní zástupkyní ředitele školy z odloučeného 
pracoviště v Prachaticích vítězku soutěžní ankety z listopadové 
burzy škol, aby jí osobně poblahopřáli a předali výhru. Setkání 
probíhalo na Základní škole Volary. Žákyně deváté třídy Aneta 
Bárová  

obdržela balíček plný cen. Zástupci obou škol měli příležitost si pohovořit a vyměnit zkušenosti. Na závěr si 
všichni popřáli hezké svátky a rozloučili se. M. Jurcová 

Přednáška pro Spolek seniorů v našem Mini Gastromuzeu 
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Návštěva z firmy Giacomini Czech s.r.o. 
 

Dne 14. ledna 2020 naší školu navštívil p. 
Klečka z firmy Giacomini Czech s.r.o., která je 
největším výrobcem mosazných tvarovek pro 
vodu a topení, a provedl školení pro žáky všech 
tří ročníků tříletého učebního oboru Instalatér a 
maturitního oboru Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení. Seznámil žáky s 
historií firmy, s celým výrobním programem a 
fyzicky donesl různé typy ventilů na jejich 
ukázku. Toto bylo první seznamovací školení a 
ještě proběhne jedno školení, které bude 

zaměřeno na konkrétní systémy rozvodů vody a topení. Pro naše žáky těchto oborů bylo školení velice přínosné 
a kluci se těší na další setkaní s panem Klečkou. Šárka Žáková   

Den krásy v Domově seniorů ve Vimperku 
V úterý 18. prosince 2019 naše děvčata z oboru Kadeřník – vizážista z 1. a 3. ročníku dorazila do Domova 
seniorů.  Naši školu oslovila paní Bernardová z Domova seniorů ve Vimperku s přáním, aby naše děvčata 
udělala zkrášlující den pro seniory. Stříhání a barvení proběhlo v kostýmech čertů a anděla. Proběhl krásný den, 
který zpříjemnil adventní čas. 
To vše pod záštitou organizace Šumava na nohou, která akci vymyslela a použila na ni část finančních 
prostředků z Charitativního vánočního bazaru. 
Všem se den moc líbil a doufáme, že jsme tady nebyly naposledy. Aneta Švecová 

Středeční odpoledne pro zájemce o studium 
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Poděkování za návštěvu 
 

Před pár dny k nám dorazilo velice milé poděkování od 
předsedkyně prachatické organizace Senioři ČR Zdeny 
Hrůzové za možnost navštívení našeho Mini retro muzea. 
Sešlo se zde přibližně 38 seniorů. Přestože byl trošku problém 
s prostorem, rozešli se návštěvníci do vedlejších učeben a 
mohli si tu nostalgii skutečně užít. Dle vyjádření jejich nadšení 
nebralo konce. Ozývaly se dokonce nadšené výkřiky a 
vzpomínání na vlastní dětská léta. Největší obdiv sklidily naše 
litinové formy. Ke konci poděkování jsme dostali nabídku 
zúčastnit se v měsíci dubnu 8. ročníku soutěže 
PRACHATICKÁ BUCHTA, aneb co si napečeme, to si také 

sníme. Velice děkujeme za pozvání, ale zejména za Vaši návštěvu našeho muzea. Těšíme se na další spolupráci.   
Antonín Olah, vedoucí učitel OV   

Návštěva školní restaurace 
 

V předchozím týdnu měli zaměstnanci naší školy 
příležitost navštívit praktikanty kuchaře osobně na praxi 
ve školní restauraci SV. Rafael ve Vimperku a ochutnat 
jimi připravované pokrmy. Každý den se jich několik 
vydalo na slavnostní oběd, který měl celkem šest chodů. 
Celé menu každý den připravoval jeden žák a další mu 
  
pomáhal roznést jednotlivé chody pro pozvané hosty. 
Díky tomu měli strávníci příležitost ochutnat i některé 
netradiční nebo málo užívané suroviny, vyzkoušet různé 
druhy sýru a vše zakončit sladkou tečkou v podobě 

dezertu. Všichni návštěvníci si ohromně chválili nejen výbornou chuť jídla, ale rovněž úpravu servírovaných 
jídel, usměvavý personál a celkovou velice příjemnou atmosféru u stolu. Velká pochvala a zároveň poděkování 
patří našim žákům, kteří svůj úkol zvládli skutečně velmi dobře.  

Nerudovka ve Waldkirchenu 
 

Dne 3. února 2020 proběhla pracovní návštěva v naší 
partnerské škole Staatliches Berufliches Schulzentrum 
Waldkirchen. Této pracovní schůzky se zúčastnili ředitel školy 
Ing. Petr Žuravský, technik televizního studia Petr Krejsa a 
tlumočník Jaromír Starý. Cílem setkání této pracovní skupiny 
bylo dokončení nové partnerské smlouvy, která obsahuje 
formy spolupráce obou škol v konkrétních oborech a 
programech. Dalším bodem jednání byla možnost natočení 
školního videa o učebním oboru tesař a truhlář partnerské 
školy ve Waldkirchenu. Na konci tohoto setkání byla 
podepsaná řediteli obou škol nová partnerská smlouva, která 

rozšiřuje možnosti spolupráce obou škol. Jedním z dohodnutých bodů vzájemné spolupráce je 14-ti denní praxe 
(stáž) žáků vybraných technických a službových oborů SŠ a ZŠ Vimperk v partnerské škole ve Waldkirchenu. 
Spolupráce naší školy s partnerskými školami v zahraničí je pro nás velmi důležitá nejenom z hlediska rozšíření 
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obzoru našich žáků, ale i z důvodu zapojení školy v mezinárodních projektech. Ing. Petr Žuravský, ředitel SŠ a 
ZŠ Vimperk 

Exkurze v automobilce BMW v Dingolfingu 
 
V pondělí 17. února 2020 v 7 hodin vyjeli naši žáci z oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje na 
zajímavou exkurzi do automobilového závodu BMW v Dingolfingu. Na tuto exkurzi byli pozváni firmou Rohde 
&Schwarz. 
Po 9. hodině mohla prohlídka BMW začít. Zúčastněné mile přivítal průvodce a všichni dostali sluchátka na 
poslech výkladu. Velký důraz byl kladen především na zákaz fotografování v celém objektu, a to pod hrozbou 
obvinění ze špionáže. 
Začala 3,5 km dlouhá cesta celým výrobním procesem automobilky. Prošli lisovnu, svařovnu, lakovnu a celou 
montážní linku. Vše do sluchátek popisoval průvodce a komentoval celý proces vzniku vozidla. Vše je z větší 
části automatizováno. Žáci viděli roboty, kteří skládali, přesunovali, lisovali, svařovali, šroubovali a jinak 
montovali různé díly. Viděli linky, na kterých zatím ještě stroje nejsou schopny nahradit lidskou ruku a bez 
dělníků se neobejdou. Všechny haly, včetně lisovny a svařovny, jsou dokonale čisté. Zaměstnanci zde mají 
slušné zázemí k odpočinku o přestávkách. V celém závodu pracuje 18 000 lidí. 
Velké poděkováni patří firmě Rohde & Schwarz za skvělou exkurzi, především panu M. Černému za překlad. 
Byl to skvělý a poučný výlet. 

Zvolen – Partnerská spolupráce 
 

Dne 13.  února  2020 ředitel SŠ a ZŠ Nerudova 
267 Vimperk Ing. Petr Žuravský a mistr 
odborného výcviku služeb Antonín Olah se svým 
týmem vyrazili na Slovensko do města Zvolen s 
cílem navázat spolupráci se Střední odbornou 
školou hotelových služeb a obchodu ve Zvolenu 
na Slovensku. Po příjezdu do Zvolena jsme byli 
ubytováni ve školním hotelu Academik, který 
škola vlastní a provozuje. Ráno nám žáci naší 
partnerské školy pod vedení učitelů odborného 
výcviku připravili snídani, abychom vydrželi 

náročný den, který nás čekal. První den se nás ujala paní ředitelka PaedDr. Helena Hrnčiarová. Ve škole 
proběhlo oficiální přivítání a setkání se zástupkyněmi paní Mgr. Beátou Mogišovou a Mgr. Alenou Murínovou. 
Prohlédli jsme si: 
školní hotel včetně školní restaurace, kde vykonávají odborný výcvik žáci oboru kuchař/číšník a hotelové služby 
cukrářskou výrobnu (výroba dortů, zákusků a pralinek) oboru cukrář/cukrářka 
odborné učebny všech oborů 
školní kadeřnictví ŠARM a kosmetický salón ŠARM, kde se učí děvčata a kluci z učebního oboru kadeřník / 
kadeřnice a kosmetička, divadelní restauraci, divadelní Gril bistro, divadelní kongres (svatby, konference). 

Při slavnostní večeři jsme domluvili konkrétní 
body našeho partnerství. Už teď můžeme žákům 
prozradit, že jsme se domluvili a odsouhlasili 
vzájemný výměnný pobyt. Večer jsme se 
rozloučili s tím, že paní ředitelka školy ve 
Zvolenu přijala pozvání k nám do školy. Všichni 
se těšíme se na další spolupráci.   Na závěr heslo 
zvolenské školy „NEBOJME SE ŘEMESLA, 
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“. Šárka Žáková  
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Kroužek mladých elektrotechniků (Mladý koumák) ve Vimperku 
 

Již devátým rokem byl začátkem října v prostorách budovy domova mládeže 
Střední školy a Základní školy Vimperk otevřen elektrotechnický kroužek. 
Tentokrát se přihlásilo 32 dětí, což je dvakrát více než v loňském roce. Současně 
probíhá kroužek i v partnerské ZŠ v Prachaticích. Ukončení  je tradičně plánováno 
v červnu. Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje z dotačního 
programu „Podpora technické vzdělávání“ opatření č. 3 ve spolupráci s DDM 
Vimperk a firmou Rohde & Schwarz Vimperk. 
Žáci prvních až devátých tříd jsou rozděleni do tří skupin. První skupina 
začátečníků je seznamována s bezpečností práce, se základy elektrotechniky a 
výrobními postupy při tvorbě elektronických obvodů. Pokročilejší skupina dětí se 
pod dohledem zdokonaluje v manuálních dovednostech, proniká hlouběji do tajů 

elektronických součástek a zábavnou formou tvoří např. hrací kostky nebo blikající stromečky. Ti nejpokročilejší 
již samostatně vyrábějí sestavy jako radiopřijímače, mikroprocesorem řízené hodiny a pomáhají méně 
zkušeným. Jako vedoucí zde pracují dva zaměstnanci firmy Rohde & Schwarz a dva studenti třetího ročníku 
Střední školy a Základní školy Vimperk oboru Elektrotechnik pro zařízení a přístroje. 
U dětí se podařilo vzbudit zájem o elektrotechniku díky práci formou her a soutěží, což si všichni velmi užívají. I 
zde se potvrdila slova Jana Amose Komenského „škola hrou“. Šárka Žáková 

Zpráva o činnosti radiotechnického kroužku na ZŠ Národní Prachatice 2019/2020 
 
V říjnu školního roku 2019/2020 se na naší škole opět obnovila činnost radiotechnického kroužku na Základní 

škole v Prachaticích. Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského 
kraje z dotačního programu „Podpora technické vzdělávání“ opatření č. 3  
ve spolupráci s partnerským radiotechnickým kroužkem při Střední škole 
a Základní škole Vimperk, Nerudova 267. V současné době navštěvuje 
kroužek 12 chlapců z 8. – 9. ročníku. Pracovní náplň je přiměřená jejich 
teoretickým znalostem. Chlapci mají velmi diferencované znalosti 
odpovídající jejich věku. V září se vždy věnujeme základům bezpečnosti 
při práci s elektrickými přístroji a základní teorii. Velmi se osvědčila 
kombinace teorie a na ní navazující praktické činnosti. Všichni žáci se 
postupně seznámili s Ohmovým zákonem, základními veličinami 
elektrického obvodu, sériovým i paralelním zapojením spotřebičů, 

pájením mikropájkou a měřením základních veličin elektrického obvodu pomocí digitálních měřících přístrojů. 
K dispozici máme také elektronické a elektrotechnické stavebnice, na nichž se žáci učí zapojovat různá zapojení 
podle schématu a ověřují funkčnost jednotlivých zapojení. Učí se zde také různá elektrotechnická zapojení 
použitelná v domácnosti (zásuvky, lampičky, atd.) Celá činnost kroužku probíhá ve specializované učebně. 
Elektrické rozvody jsou zabezpečeny tak, že pracují pouze v rozsahu 12 – 24 voltů. Při tomto napětí je náhodný 
dotyk s živou částí obvodu naprosto bezpečný a nikomu nehrozí úraz elektrickým proudem. Samozřejmostí je 
spolupráce s partnerským radiotechnickým kroužkem při ZŠ a SŠ Vimperk, který vede pan učitel Tomášek. 
Závěrem bych rád poděkoval vedení ZŠ a SŠ Vimperk za materiálovou podporu. A těším se na další spolupráci.   
Mgr. Václav Kural Vedoucí radiotechnického kroužku 

Afrika – sny a realita 
 
Ve čtvrtek 28. 3. proběhla na naší škole přednáška na téma Afrika – sny a realita. Přednášku vedl Mgr. Jan 
Linhart. Vyprávěl nám o tom, jak cestoval po Kongu a jak navštívil Kinshasu, Muandu a další města.  Dozvěděli 
jsme se o tom, že Afrika má obrovské bohatství a neumí ho naplno využít. Krajina je velmi nádherná a pralesy 
skvostné. Zajímavé bylo povídání o systému vzdělávání. Že bychom si měli vážit možnosti studovat, protože v  
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Africe není vzdělání běžné. Za studie se platí. I za docházku do 
základní školy. Většina obyvatel nemá na to, aby poslali svoje 
děti studovat. I ten, kdo se dostane na střední školu, nemá 
vyhráno.  Mají tam hodně velké nároky a většina studentů to 
nezvládne. Měli bychom si vážit, že u nás se může studovat. 
Dozvěděli jsme se taky o tom, že na trzích bychom si neměli 
nic kupovat, ani pití a ani jídlo. Nikdy nevíme, co pijeme a co 
jíme. Konžané jsou velmi zdatní obchodníci a dokáží 
napodobit originální obaly, uvnitř může být cokoliv. 
Nejvíce mě zaujalo, že Konžané jsou velmi ochotní. Vítají 
nové lidi a dělí se o svoje zážitky a tradice. V každé situaci si 

umí poradit. Třeba, když musí projíždět obrovskými kalužemi, protože oni nemají silnice jako my. Jejich silnice 
jsou jen z prachu, a když zaprší, tak z bláta. Vděční bychom měli být za to, že u nás máme popeláře, protože v 
Kongu je nemají. Ve městech vznikají velké hromady odpadků. Když je hromada už moc velká, tak jí polijí 
benzínem a zapálí. Takže celá města se dusí v kouři a zápachu. Takhle řeší problémy s odpadem. 
Afrika je nádherná země, ale hodně se liší od naší kultury.  Myslím si, že bychom se měli vzájemně lépe poznat 
a vážit si toho, co máme. Miriam Lencová 

Návštěva Armády ČR 
 

V měsícii březnu nás navštívil vicemistr světa 
v taekwondu pan nadrotmistr František Jeřábek 
z Armády ČR. Beseda s ukázkami byla 
pořádána pro všechny žáky závěrečných 
ročníků naší školy. Žáci byli předem 
seznámeni s tím, že se nebude jednat jen o 
pouhé povídání o Armádě ČR, ale také o mírné 
fyzické zkoušky s malým nácvikem 
sebeobrany. Pan Jeřábek vyprávěl o přijímání 
do Armády ČR, uváděl zajímavé příběhy ze 
své praxe a odpovídal na dotazy žáků. Po 

úvodním povídání přišla na řadu zahřívací rozcvička a nácviky bojových obranných chvatů. Přes mírný 
počáteční odpor studentů k pohybu se nakonec akce opravdu povedla. Svědčí o tom velký zájem o cviky ze 
sebeobrany a spousta dotazů, které byly příčinou toho, že jsem dlouho po vymezeném čase byl donucen pana 
Jeřábka přerušit a z důvodu další výuky besedu ukončit. Z toho co jsem vyslechl, mě mrzí jediné, a to že naše 
společnost pohybově zakrňuje a začíná jí chybět i disciplína. S tím zřejmě souvisí i skutečnost, že před deseti 
lety se ucházelo ročně o zaměstnání v Armádě ČR cca 600 lidí a z toho oba testy (fyzické i psychologické) 
úspěšně splnilo 200. Nyní je to cca 200 příchozích a z toho je asi pouhých 20 přijatých. Každopádně beseda u 
žáků zabodovala, a tak se určitě pokusím ji v příštím roce zopakovat. Ing. Martin Frnka 

Opatření COVID-19 
 
Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace bylo vyhlášeno 
uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020. Další plánované akce naší školy byly z tohoto 
důvodu zrušeny nebo pozastaveny a přesunuty na jiné termíny v novém školním roce. 
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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Název organizace, základní údaje 

 

Název organizace: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 

 

Sídlo organizace: Nerudova 267, 385 01 Vimperk 

     

Adresa:  Nerudova 267, 385 01 Vimperk 

   Odloučené pracoviště 1. máje 127, Vimperk 

   Tel.: 388 415 915 

   E-mail: zspvimperk@seznam.cz 

   www.zsp-vimperk.cz 

 

 

Právní forma:  Příspěvková organizace 

IČ:   00477419 

 

Zřizovatel:  Krajský úřad – Jihočeský kraj 

   U zimního stadionu 1952/2 

   370 76 České Budějovice 

   IČ 70890650 

 

 

1.2 Zřizovací listina příspěvkové organizace Střední školy a Základní školy, 
Vimperk, Nerudova 267 

 
ZL schválena usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 55/2001/ZK ze dne 11. 9. 2001, ve znění: 
 

• dodatku č.   1 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.   98/2002/ZK, ze dne 16. 4. 2002 

• dodatku č.   2 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.  433/2002/ZK, ze dne 10. 9. 2002 

• dodatku č.   3 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.   95/2003/ZK, ze dne 6. 5. 2003 

• dodatku č.   4 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.  355/2003/ZK, ze dne 16. 12. 2003 

• dodatku č.   5 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.  32/2004/ZK, ze dne 10. 2. 2004 

• dodatku č.   6 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.  224/2003/ZK, ze dne 9. 9. 2003 

• dodatku č.   7 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 103/2004/ZK, ze dne 30. 3. 2004 

• dodatku č.   8 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 185/2005/ZK, ze dne 21. 6. 2005 

• dodatku č.   9 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.   26/2006/ZK, ze dne 7. 3. 2006 

• dodatku č. 10 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.  267/2006/ZK, ze dne 19. 9. 2006 

• dodatku č. 11 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.   48/2008/ZK, ze dne 29. 1. 2008 

• dodatku č. 12 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 160/2008/ZK, ze dne 15. 4. 2008 

• dodatku č. 13 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 445/2009/ZK, ze dne 15. 9. 2009 

• dodatku č. 14 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 525/2009/ZK, ze dne 27. 10. 2009 

• dodatku č. 15 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 196/2011/ZK-23, ze dne 31. 5. 2011 

• dodatku č. 16 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 105/2012/ZK-30, ze dne 27. 3. 2012 

• dodatku č. 17 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 234/2012/ZK-32, ze dne 26. 6. 2012 

• dodatku č. 18 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 241/2013/ZK-5, ze dne 27. 6. 2013 

• dodatku č. 19 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 362/2013/ZK-8, ze dne 5. 12. 2013 

• dodatku č. 20 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.149/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014 

• dodatku č. 21 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.304/2014/ZK-12 ze dne 18. 9. 2014 

• dodatku č. 22 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.230/2015/ZK-17 ze dne 25. 6. 2015 a č. 
295/2015/ZK- 18 ze dne 24. 9. 2015 

• dodatku č. 23 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.160/2017/ZK-6 ze dne 11. května 2017 

• dodatku č. 24 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 231/2017/ZK-7 

• dodatku č. 25 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.387/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 
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1.3 Vedení školy 

 

Ředitel:   Ing. Petr Žuravský 

   Tel.: 388 416 136, 730 890 662 

   E-mail: zuravsky@stredni-skola.eu 

 

Zástupce ředitele 

pro ZŠ:   Mgr. Helena Švehlová 

   Tel.: 388 415 915, 730 890 663 

   E-mail: zspvimperk@seznam.cz 

 

2. Charakteristika školy 

 

Zřizovatelem Základní školy ve Vimperku, 1. máje 127 s odloučeným pracovištěm ve Volarech je  

od 1. 7. 2001 Krajský úřad České Budějovice. 

 

Od 1. 1. 2006 došlo ke změně názvu školy ze Zvláštní školy na Základní školu praktickou. 

Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení vydáno dne 28. 6. 2006 pod  

č. j. 31 295/2005-21 

 

K další změně v názvu školy došlo 1. 1. 2014 při sloučení Základní školy praktické se Střední školou 

Nerudova 267, Vimperk. Od tohoto data je název školy Střední škola a Základní škola, Nerudova 267, 

Vimperk. 

 

Základní škola sdružuje: 

 

A) Základní školu praktickou - zřizovací listina ze dne 11. 9. 2001  

(Úplné znění ZL  ze dne 1. ledna 2017) změna na Základní školu 

 

Základní škola ve Vimperku je školou spádovou, navštěvují ji děti nejen z Vimperku, ale   

i děti z přilehlých obcí a jiných měst v okruhu zhruba 25 km. 

Škola poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení  

a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené 

problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené 

hodnoty a životní prostředí. Základní vzdělávání je poskytováno ve třídách pro žáky s mentálním 

postižením, ve třídách pro žáky s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými vývojovými poruchami 

učení a chování. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělání získá žák stupeň 

základního vzdělání. 
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Specifický význam zařízení spočívá v tom, že působí nejen speciálně pedagogickými metodami na 

celkový rozvoj žáka aktivizováním jeho schopností, ale často musí odstraňovat i závažné nedostatky 

způsobené negativními vlivy na jeho dosavadní vývoj (např. vlivy nepodnětného socio-kulturního 

prostředí, nepřiměřených nároků běžné ZŠ, apod.) Do zařízení přicházejí žáci z odlišného sociálního 

prostředí – přímo z rodiny či základních škol, a proto je hlavním východiskem práce učitele důkladné 

poznání žáka, jeho schopností, psychických kvalit i individuálních zvláštností. 

 

Cílem vzdělávání je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které je připraví na 

vstup do odborného učiliště. 

 

Vzdělávací program školy klade důraz na činnostní pojetí vyučování. Předpokládá tedy soustavné 

navozování učebních situací, které poskytují příležitost pro naplňování poznávacích i hodnotových cílů 

vyučování. Pro poznávací stránku vyučovacího procesu je důležité, aby žáci měli dostatek příležitostí 

k činnosti. Předpokladem úspěchu je aktivní tvořivé učení, zaměřené na zvyšování samostatnosti 

žáků. 

 

Základní vzdělávání poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Jsme plně organizovanou základní školou rodinného typu, která vzhledem k velikosti 

a prostorovému uspořádání odbourává anonymitu velké školy. Tím, že se všichni dobře známe, 

vytváříme pro žáky bez stresové pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky  

a pedagogy. 

 

Žáci II. stupně základní školy jsou vzděláváni podle ŠVP „S úsměvem jde všechno líp“ č. j. 01/2007 ze 

dne 1. 9. 2007. Žáci I. stupně jsou vzděláváni ve školním roce 2016/2017 podle IVP zpracovaných dle 

RVP ZV ve znění opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT-28603/2016 

 

B) Základní školu speciální 

ZŠs poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným 

postižením více vadami a s autismem.  

Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá  

žák základy vzdělání. Žáci této školy jsou vzděláváni podle ŠVP pro ZŠs  (Díl I - pro žáky se středně 

těžkým mentálním postižením. Díl II – pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným 

postižením více vadami). č. j. 01/2011 
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C) Školní družinu 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy a organizuje činnost pro účastníky 

přihlášené k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání je podle ŠVP (příloha školní družina       

- verze 1/2007). 

 

2.1 Pracoviště Vimperk 

 

Škola se nachází v jedné budově, má 3 třídy, vybavené počítači, dílnu    

kovo-dřevo pro výuku Pv, cvičnou kuchyňku, cvičebnu, kabinet Čj a Př, učebnu s interaktivní tabulí  

a školní družinu. Je to škola bezbariérová (nájezdová rampa, schodišťová plošina pro vozíčkáře), 

která disponuje také speciálními učebnami vybavenými nastavitelnými lavicemi a židlemi. Velikosti tříd 

odpovídají nižšímu počtu žáků a pobyt v nich je tak přirozeně uzpůsoben individuálnímu vyučování. 

U budovy školy je malá zahrádka pro pěstování květin. 

Školní stravování je zajištěno v jídelně Střední školy a Základní školy Vimperk. Z celkového počtu  

20 žáků využívalo možnosti stravování 6 žáků a 1 pracovnice školy. 

 

2.2 Pracoviště Volary 

 

Škola má k dispozici 2 učebny, kabinet a sborovnu vše v samostatném pavilónu ZŠ Volary  

U Nádraží 512. Na výuku Tv je využívána tělocvična a hřiště ZŠ. Pro výuku Pv je využívána dílna 

kovo-dřevo, školní kuchyňka ZŠ, dále je nám přidělen v areálu ZŠ pozemek k pěstování zeleniny a 

květin. Za užívání tříd a odborných pracoven pro Tv, Pv škola platí od 23. 11. 2009 symbolický nájem 

ve výši 1 Kč ročně. Školní stravování je zajištěno v téže ZŠ. Z celkového počtu 18 žáků využívalo 

možnosti stravování 10 žáků, a 5 pedagogických pracovníků. 

 

3. Přehled pracovníků školy 
Na Základní škole pracuje 13 pracovníků (Vi - 7 Vo - 6 ). 

Pracovníci ZŠ Vimperk Volary 

Učitelé 4 2 

Učitelé s plnou kvalifikací 3 1 

Učitelé bez kvalifikace 1 1 

Vychovatelé 1 0 

Vychovatelé s plnou kvalifikací 1 0 

Asistent pedagoga s kvalifikací 1 2 

Asistent pedagoga bez kvalifikace 1                      2 

Ekonomka 0 0 

Provozní zaměstnanci 1 0 
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3.1 Školská rada  

 

Školská rada byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb (Školský zákon), v souladu 

s volebním řádem.  

Složení školské rady k 27. 3. 2019 

Za pedagogické pracovníky 
                                Jiří Mařík 

Mgr. Helena Švehlová 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků 
p. Ladislav Marek 

p. Petr Bolda 

Za KÚ Jč 
Ing. Martin Malý 

RNDr. Jana Krejsová 

 

 

Naplněnost školy ve školním roce 2019/2020 

 

Základní škola Vimperk 
 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků/tř. Počet žáků/uč. 

2 16 8 5,33 

 

Základní škola speciální 

 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků/tř. Počet žáků/uč. 

1 5 5 5 

 

Základní škola praktická Volary 
 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků/tř. Počet žáků/uč. 

2 19 9,5 9,5 

 

Školní družina 

 

Počet oddělení Celkový počet žáků Počet žáků/odd. Počet žáků/vych. 

1 12 12 12 

 

Školní družinu navštěvovali žáci 1. - 9. ročníku ZŠ praktické a 1. – 10. ročníku ZŠ speciální.  



 

  7 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

A) Prospěch žáků na škole 
 
Základní škola Vimperk 

Ročník Počet žáků Prospěli Neprospěli 
Prospěli 

s vyznamenáním 

1. 1 1 0 0 

2. 2 0 0 2 

3. 2 1 0 1 

4. 3 1 0 2 

5. 1 1 0 0 

1. stupeň celkem 9 4 0 5 

6. 1 1 0 0 

7. 4 2 0 2 

8. 2 1 1 0 

9. 3 1 0 2 

2. stupeň celkem 10 5 1 4 

 

Základní škola Volary 

Ročník Počet žáků Prospěli Neprospěli 
Prospěli 

s vyznamenáním 

1. 0 0 0 0 

2. 1 + 2 ZŠS 1 1 1 

3. 1 1 0 0 

4. 3 2 0 1 

5. 0 0 0 0 

1. stupeň celkem 5 + 2 4 1 2 

6. 3 1 0 2 

7. 3 1 0 2 

8. 1 + 1 Zšs 2 0 0 

9. 1 + 1 ZŠS 2 0 0 

2. stupeň celkem 8 + 2 5 + 1 0 4 
 

Základní škola speciální Vimperk 

Třída Počet žáků Prospěli Neprospěli 

I. 5 5 0 

Celkem 5 5 0 
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B) Snížený stupeň z chování 

Základní škola praktická Vimperk 

Hodnocení 
Snížený stupeň 

z chování 

Počet žáků 
v 1. pololetí 

Počet žáků 
ve 2. pololetí 

% v 1. pololetí % ve 2. pololetí 

1. stupeň 0 0 0 0 

2. stupeň 0 0 0 0 

 

Základní škola praktická Volary 

Hodnocení 
Snížený stupeň 

z chování 

Počet žáků 
v 1. pololetí 

Počet žáků 
ve 2. pololetí 

% v 1. pololetí % ve 2. pololetí 

1. stupeň 0 0 0 0 

2. stupeň 0 0 0 0 

 

Základní škola speciální 

Hodnocení 
Snížený stupeň 

z chování 

Počet žáků 
v 1. pololetí 

Počet žáků 
ve 2. pololetí 

% v 1. pololetí % ve 2. pololetí 

1. stupeň 0 0 0 0 

2. stupeň 0 0 0 0 

 

C) Přehled výchovných opatření 

Základní škola Vimperk 

 Pochvaly 
Napomenutí 

třídního učitele 
Třídní důtky Ředitelské důtky 

1. stupeň 0 3 0 0 

2. stupeň 3 7 5 4 
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Základní škola Volary 

 
 

Pochvaly 
Napomenutí 

třídního učitele 
 

Třídní důtky 
 

Ředitelské důtky 

1. stupeň 0 1 0 0 

2. stupeň 0 0 0 0 

 

Základní škola speciální 

 
 

Pochvaly 
Napomenutí 

třídního učitele 
 

Třídní důtky 
 

Ředitelské důtky 

1. stupeň 0 0 0 0 

2. stupeň 0 4 3 3 

 

 

D) Neomluvená absence 

Vimperk 

ZŠ praktická 
Počet neomluvených 

hodin v 1. pololetí 
Počet neomluvených 
hodin ve 2. pololetí 

CELKEM 

1. stupeň 5 0 5 

2. stupeň 6 0 6 

ZŠ speciální 1 0 1 

 

Volary 

ZŠ praktická 
Počet neomluvených 

hodin v 1. pololetí 
Počet neomluvených 
hodin ve 2. pololetí 

CELKEM 

1. stupeň 0 0 0 

2. stupeň 0 0 0 

 

Problémy s docházkou se opakovaně vyskytují u žáků ze sociálně slabých rodin, kde schází důsledné 

výchovné působení rodičů. Neomluvená absence byla vždy s rodiči konzultována. 
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E) Zvolený vzdělávací program 

Základní škola: 

• Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV  

     „S úsměvem jde všechno líp“ platného od 1. 9. 2018 

 

Základní škola speciální: 

 

• Školní vzdělávací program podle ŠVP pro ZŠs  (Díl I - pro žáky se středně těžkým mentálním 

postižením. Díl II – pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadami). Č. j. 01/2011 

 

Školní družina: 

 

• ŠVP (příloha školní družina – verze 1/2007) 

 

 

Zařazování dětí do tříd ZŠ praktické a ZŠ speciální, umístění vycházejících žáků 

Do základní školy praktické a základní školy speciální jsou děti zařazovány na základě návrhu 

pedagogicko-psychologické poradny či SPC, neprospěchu na základní škole a žádosti rodičů. Ti jsou 

podrobně seznamováni se způsobem výuky a odlišnostmi ve vzdělávacím programu naší školy. Bez 

souhlasu zákonného zástupce a odborného posudku nelze žáka vřadit do ZŠ zřízené podle § 16 

odst.9, ani do ZŠ speciální. 

 

Přehled o vycházejících žácích 

Ve školním roce 2019/2020 ukončili školní docházku 3 žáci ve Vimperku a 2 žáci ve Volarech. Tři žáci 

si podali přihlášku na SŠ Nerudova 267, Vimperk a jeden do SOU Oselce. Jedna žákyně se přihlásila 

na ÚP. 

 

Péče o integrované žáky 

Na odloučeném pracovišti ve Volarech jsou integrováni 4 žáci s SMR a TMR. Tito žáci byli vzděláváni 

podle ŠVP Zšs I. a  II. Díl.  
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Výuka cizích jazyků 

ZŠ Vimperk 

Ročník Jazyk Počet žáků 

3. Nj 2 

4. Nj 3 

6. Nj 1 

7. Nj, Aj 3 

8. Nj, Aj 2 

9. Nj, Aj 3 

 

ZŠ Volary 

Ročník Jazyk Počet žáků 

3. Nj 2 

4. Nj 1 

5. Nj 3 

6. Nj 3 

7. Nj, Aj 1 

8. Nj, Aj 1 

9. Nj, Aj 2 

 

Práce školní družiny 

Školní družina je určena žákům 1. – 9. ročníku a žákům ZŠ speciální bez omezení věku. V uplynulém 

školním roce navštěvovalo družinu celkem 12 žáků (1 oddělení). Pracuje zde jedna vychovatelka 

(celkový úvazek 0,8).  

Přínosem pro školní práci je kromě zájmové činnosti zaměřené na Vv, Tv a výpočetní techniku  

i příprava žáků na vyučování – především u žáků z nepodnětných rodin.   

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019 

V tomto školním roce probíhal na škole pěvecký a dramatický kroužek, do kterých se zapojilo 14 žáků, 

někteří žáci navštěvovali kroužky pořádané DDM. Žáci také v hojném počtu navštěvovali keramickou 

dílnu spolku „Slunečnice“ 
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5. Pracoviště Vimperk 

 
Na pracovišti ve Vimperku pracuje malý pedagogický kolektiv. Na škole působí 2 asistentky 

pedagoga. 

 

• V oblasti vzdělávání nebylo dosaženo splnění předepsaných učebních osnov ve všech předmětech 

jednotlivých postupných ročníků z důvodu nouzového stavu ČR. 

• Školní docházka byla ve většině postupných ročníků dobrá. Žáci chyběli většinou z důvodu 

nemoci a nepřítomnost byla vždy řádně omluvena lékařem. U některých žáků se však vyskytla 

neomluvená absence z důvodu záškoláctví. Tyto problémy se řešily v souladu se školním řádem.  

• Vztah žáků ke školnímu majetku, pomůckám a učebnicím byl dobrý. Během školního roku 

nedošlo k žádnému většímu poškození školního majetku. 

 

6. Pracoviště Volary 

 

Na pracovišti ve Volarech působí dvě učitelky na plný úvazek a jedna učitelka dojíždí ze školy 

z Vimperku na jeden den v týdnu. Na škole působí čtyři asistenti pedagoga. Asistenti jsou zde 

k integrovaným žákům se SMR a TMR. K integraci těchto žáků dochází z důvodu nedostupnosti Zšs. 

V oblasti vzdělávání bylo dosaženo splnění předepsaných učebních osnov ve všech předmětech 

jednotlivých postupných ročníků. 

• Školní docházka žáků byla dobrá.  

• Vztah žáků ke školnímu majetku, pomůckám a učebnicím byl dobrý. Během školního roku 

nedošlo k žádnému úmyslnému poškození majetku. 

• Výchovně - vzdělávací činnost na obou pracovištích byla ředitelem školy pravidelně 

kontrolována. Pokud byly shledány drobné nedostatky (pravidelné opravy písemného projevu, 

důslednost v dodržování školního řádu, odpovědné vyplňování úřední dokumentace) byla dána 

lhůta k jejich odstranění a při následné kontrole bylo provedeno opětné zhodnocení situace. 

Výukové plány, plány VP, ŠD, MS, MP byly dodržovány. Nebylo shledáno porušení zásad BOZP.  

V tomto školním roce probíhala výuka na obou pracovištích ZŠ podle ŠVP zpracovaného dle 

RVP ZV. V Základní škole speciální podle ŠVP pro středně těžké a těžké mentální postižení. 

U některých žáků byl na doporučení SPC zpracován IVP. Od 12. března jsme z důvodu 

nouzového stavu ČR přešli na obou pracovištích na distanční výuku. 

• Ze strany pracovníků bylo vyžadováno dodržování školního řádu, působení všech pracovníků bylo 

jednotné, což se projevuje v kázni valné většiny žáků. Prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další 

život a motivovat je k celoživotnímu učení. Podporovat jejich aktivitu a tvořivost, samostatné 

myšlení a svobodné rozhodování, příležitost zažít úspěch bez ohledu na nadání, zároveň klást 

důraz na žákovu individualitu. Všechna průřezová témata jsou v ŠVP realizována formou integrace 

obsahu jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu některého vyučovacího předmětu. 
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Při výchovně vzdělávací práci byl kladen velký důraz na to, aby byla u žáků rozvíjena 

komunikativnost, aby byl uplatňován vztah „učitel – žák“. Aby žáci byli vychováváni a vedeni 

„k osvojení si“ kladných charakterových vlastností, byly využívány moderní prvky a metody práce. Byla 

věnována pozornost výchově ke zdraví, prevenci sociálně patologických jevů, environmentálnímu 

vzdělávání, výchově a osvětě ochraně člověka, dopravní problematice, bezpečnosti žáků. Věnována 

pozornost byla čtenářské gramotnosti žáků a finanční gramotnosti. Snažili jsme se věnovat maximální 

pozornost žákům z nepodnětného socio-kulturního prostředí a znevýhodněných rodin. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola zapojila do výzvy č. 86 IROP, díky tomu došlo k celkové 

rekonstrukci 1 NP. Škola se také zapojila do „Šablon II.“  

 

7. Spolupráce s ostatními institucemi 

 

Kázeňské přestupky – záškoláctví, nedodržování léčebného režimu, hrubé až vulgární 

vzájemné chování spolužáků.  

Tyto problémy se snažíme řešit mimo jiné i za spolupráce s těmito institucemi: 

 

• Ošetřující lékař 

 

Pokud zjistí nedodržování léčebného režimu, oznámí toto škole a absence je lékařem neomluvená, 

totéž platí i ze strany ped. pracovníků. 

 

• Město Vimperk – OSPOD 

 

V tomto školním roce probíhala spolupráce s OSPOD ohledně 8 žáků. 

 

• Policie ČR 

 

Spolupráce s Policií ČR pokračovala i v tomto školním roce.  

 

• Asistenti prevence kriminality 

 

Spolupráce při nekázni a záškoláctví žáků. 

 

• Romský terénní pracovník 

 

Zde byl škole nápomocen při záškoláctví žáků a komunikaci s rodinami žáků. 

 

• SPC Strakonice 

 

Žáci školy, kteří jsou v péči SPC, jsou pravidelně sledováni a zváni na kontrolní šetření.  

 

 

 



 

  14 

 

• SPC Arpida České Budějovice  

 

• SPC Štítného České Budějovice 

  

Šetření žáků probíhá vždy podle platnosti vydaného PO. 

 

 

• Spolupráce s rodiči 

 

Na pracovišti ve Vimperku je spolupráce s rodiči většinou dobrá. Pravidelně se konaly třídní schůzky 

rodičů a krom toho pro prohloubení spolupráce měli jednotliví učitelé vymezeny konzultační hodiny  

s rodiči.  

Na pracovišti ve Volarech, je také dobrý kontakt s rodiči, mnozí se sice na třídní schůzku v daném 

termínu nedostaví, ale v různě dlouhých intervalech se informují zejména na chování svých dětí  

a navštěvují kulturní vystoupení, které si jejich děti pro ně pravidelně připravují.  

 

 

• Výchovné poradkyně 

 

Veškeré vzniklé problémy řeší výchovné poradkyně okamžitě a pokud možno za přítomnosti rodičů, 

kteří jsou ihned o veškerých přestupcích svých dětí informováni (většinou telefonicky). Také škola 

vyžaduje zpětnou vazbu, zvláště v případě vysoké absence a nekázně. Řešeny byly nejrůznější 

kázeňské přestupky proti školnímu řádu. Jednalo se především o vulgární a arogantní chování žáků.  

V průběhu roku proběhlo několik pohovorů a besed se žáky 8. a 9. p. r. o možnosti jejich dalšího 

uplatnění. Žákům i rodičům byly poskytnuty informace o učebních oborech.  

 

Hodnocení činnosti VP je součástí přílohy této výroční zprávy. 

 

 

• Prevence sociálně negativních jevů 

 

Metodičky prevence rizikového chování aktivně pracovaly na tomto úseku a navrhovaly vhodné 

preventivní akce. Uskutečnily se besedy pro všechny ročníky, ve škole je umístěna nástěnka 

věnovaná této problematice.  

Zaměřili jsme se na aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného 

Školního vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které 

reagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku: např. zvyšování sebevědomí 

žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj 

názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých 

záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací  

a prožitkové programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách 

včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt  

a některých nových náboženských směrů,…) 

Hodnocení činnosti je součástí přílohy této výroční zprávy. 
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8. Mimoškolní aktivity 

 

• Na pracovišti ve Vimperku pracuje jedno oddělení školní družiny, kde je zapsáno 12 žáků. 

Vzhledem k rozvrhu a různorodosti odchodů ze ŠD se nikdy 12 žáků současně nesejde. Činnost je 

zaměřena na výchovy, ve kterých je dosahováno dobrých výsledků. ŠD je zaměřena na rekreační 

činnost a přípravu na vyučování. 

• V rámci ŠD se uživatelé věnují hudbě, zpěvu a tanci. Ve velké oblibě jsou různé společenské a 

počítačové hry.  Ve školním roce 2019/2020 byla činnost ŠD denně do 15:25 hod. 

• Při výchovně – vzdělávacích činností není opomíjena ani rekreační činnost, jako je pobyt v přírodě, 

návštěva výstav, divadelních představení, promítání filmů a videotéky školy. 

• V době školních prázdnin (hlavních i vedlejších) ŠD nemá provoz, protože rodiče nemají zájem, 

aby jejich děti ŠD v průběhu prázdnin navštěvovaly. 

• Na pracovišti ve Volarech oddělení školní družiny není. 

 

 

Prezentace na veřejnosti 

 

• Žáci školy se již tradičně prezentovali na veřejnosti svým komponovaným kulturním vystoupením u 

příležitosti vánočních svátků, velikonočních svátků a Dne matek na LDN Vimperk. Dále byla 

připravena kulturní vystoupení pro rodiče žáků školy, která se setkala s velkým ohlasem ze strany 

rodičů i veřejnosti.      

• Žáci na pracovišti ve Volarech rovněž připravili kulturní vystoupení pro rodiče s vánoční tématikou, 

které se také zde setkalo s velkou odezvou a zájmem ze strany rodičů.  

 

 

Účast v soutěžích 

 

• Soutěž „Všeználek" je tradiční soutěž naší školy a je vyučujícími připravována pravidelně vždy  

1x za dva měsíce. Otázky jsou zaměřeny na přírodovědné, literární, historické a filmové znalosti. 

• Soutěž nesoucí název „Školní slavík" proběhla na pracovišti ve Vimperku. Upomínkové předměty 

a diplom si odnesli žáci a žákyně mladší i starší kategorie.  

• Vánoční turnaj v pexesu s představiteli města, který se stal již tradicí školy, se opět setkal s velkou 

odezvou jak u dětí, tak i u rodičů. 

 

Jednorázové akce školy 

 
Výstavy 

• výstava hospodářských zvířat - zámek Vimperk   

 

Divadelní představení 

• žáci navštívili film. festival „Natur Vision"  –  MěKS Vimperk  

• Malé divadlo v Č.B. „Karel, táta vlasti“ 

• Malé divadlo v Č.B „Nuda“ 

• Malé divadlo v Č.B „Lajka vzhůru letí“ 

• Městské divadlo Prachatice „Indiáni ze šuplíku“ 

• Městské divadlo Prachatice „Dášeňka, čili život štěněte“ 

• Vánoční koncert dechového souboru ZUŠ Vimperk 
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• Koncert ZUŠ v MěKs Vimperk 

 

Výukové programy 

• pravidelná účast na výukových programech pořádané střediskem environ. výchovy NP Šumava 

• programy v rámci projektů MAS Šumavsko 

• Listování s Lukášem Hejlíkem 

 

 

Sportovní soutěže a ostatní školní a mimoškolní akce 

• cvičení v přírodě 

• tematické vycházky 

• hry na sněhu 

• Světový den první pomoci ve Vimperku 

• Natur Vision 

• Mikulášská besídka 

• Vánoční besídka 

• Dětský karneval 

• beseda s Mě Policií 

• turnaj ve hře „Pexeso“ 

• Projektový den v přírodovědném muzeu Semenec 

• Projektový den s angličtinou 

• Projektový den „Sociální sítě“ 

• Projektový den v ZUŠ „Hudebně tvořivé odpoledne“ 

• Projektový den „Vánoce“ 

• Projektový den „Muzikoterapie“ 

• Projektový den Cannesterapie“ 

• Projektový den „Indiánské snění“ 

• DDM Volary – dopravní výchova  

• Turnaj v člověče nezlob se  

• Akce ZŠ Perštejni  

• program v DDM „žehličky“  

• soutěž Kufr  

• soutěž v pexesu 

• ZŠ Volary – výstava vánočního cukroví  

• Projekt ZŠ Volary IZOBOTI  

• Projektový den „Záškoláctví“ 

 

Primární prevence 

• alkohol a drogy 

• preventivní program „Sociální sítě“ o.s. Do světa 

• beseda s policií 

 

 

Profesní příprava 

• Burza škol 

• Den otevřených dveří SŠ Vimperk 

 

Pokud je na škole pořádána jakákoli akce, jsou zasílány příspěvky do Vimperských novin. 
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9. Hodnocení školy - provedené kontroly na škole 
 

Ve školním roce 2019/2020 proběhly na škole pravidelné revize a pravidelné kontroly ohledně 

zajištění bezpečnosti žáků a pracovníků.  

10. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2019/2020 se pedagogičtí pracovníci vzdělávali formou samostudia v oblastech 

speciální pedagogiky, psychologie, poruch chování a různých druhů a stupňů postižení, zúčastnili se  

14 vzdělávacích programů s akreditací MŠMT pořádaných vzdělávacími centry. Pravidelně se 

účastnili setkání výchovných poradců a metodiků prevence. 

 

 

 

 

Příloha: Hodnocení primární prevence 

Hodnocení výchovného poradenství 

 

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 28. 8. 2020 

 

 

 

 

 

..………………………………….......... 

 

Ing. Petr Žuravský 

ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk  

 

Ve Vimperku, dne 14. 10. 2020  
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Příloha 

Hodnocení plánu výchovného poradce 20019/2020 Volary  

 V průběhu školního roku proběhla jedna výchovná komise, která řešila nedostatečnou docházku do školy. Dvou 
žákům  bylo uděleno kázeňské opatření z důvodu neomluvené absence. Byla navázána spolupráce s místními 
asistenty prevence kriminality, taktéž jsme spolupracovali s policií ČR a OSPODem v Prachaticích.  

 V tomto školním roce jsme děti vedly k osvojování a upevňování hygienických návyků. Důraz byl kladen na 
zdravý životní styl a prevenci rizikového chování.  

 U  žáků se rozvíjelo umění  vhodně prosadit  svá práva, ale také uvědomění si svých povinností a to nejen 
školních. Učitelky přiměřeně k věku žáků vedly děti k určité odpovědnosti za své chování a práci. Učitelky a 
ostatní pedagogičtí pracovníci dbaly na dodržování školního řádu a zejména pravidel slušného chování.   

Žáci byli vhodnou formou seznamováni s jevy, jako je šikana, záškoláctví atd. Bylo jim vysvětleno, kde hledat 
pomoc v případě potřeby a nutnost upozornit kompetentní osobu na takovéto chování.  Všichni žáci byli vedeni k 
uvědomění si důležitosti dalšího vzdělávání.  

Vycházejícím žákyním byla poskytnuta poradenská péče.  Jedna žákyně se rozhodla   pokračovat v dalším studiu 
na  SŠ Vimperk.  

Hodnocení plánu práce protidrogového koordinátora Volary 

Ve školním roce 2019/2020 byl plán práce protidrogového koordinátora zaměřen převážně na prevenci sociálních 
patologických jevů. Vzhledem k tomu, že do školy přestoupilo několik nových žáků, kteří měli neomluvenou 
absenci z jiných škol, jsme e zaměřili na úzkou spolupráci s pediatričkou.  

Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky jsme se snažili ovlivňovat a vést žáky směrem k zdravému 
životnímu stylu a pomáhali tak zabránit vzniku poruchám zdraví.  

Nejvíce jsme apelovali na nebezpečí požívání alkoholu, nikotinu a jiných návykových látek. Formou besed a 
hlavně diskusí jsme toto zahrnuli do vyučovacích předmětů nejen jednoduchou formou v prvouce, ale i 
náročnějším a složitějším přístupem v předmětu přírodopis, přírodověda, vlastivěda a občanská výchova. U 
starších žáků byly využity filmové produkce a následně pak proběhly besedy.  

U žáků jsme podporovali osvojování žádoucích sociálních dovedností. Dále jsme se zaměřili na bezpečné 
chování v dopravním provozu.  

Protidrogový koordinátor úzce spolupracoval s výchovným poradcem a s ostatními spolupracovníky. Podařilo se 
jim společnými silami podchytit záškoláctví a zamezit dalšímu opakování. Nechyběla ani spolupráce s Policií ČR.  

Hodnocení výchovného poradenství Vimperk 2019/2020   

Práce výchovného poradce vycházela z plánu výchovného poradenství pro školní rok 2019/2020,  z požadavků  
vedení  školy,  rodičů  a žáků. Zhodnocením na konci školního roku jednak rekapituluji dosažené výsledky a 
kontroluji naplňování tohoto plánu. Snažím se tak zkvalitnit svoji činnost, která během celého školního roku 
zasahovala do níže uvedených oblastí. Zpracování a kontrola IVP včetně samotného hodnocení probíhala dle 
plánu. Všechny plány IVP byly schváleny SPC, žádné pochybení nebylo shledáno. IVP předali vyučující 
výchovnému poradci v termínu do konce září bez zbytečných prodlev. Hodnocení IVP provedl v pololetí a na 
konci roku každý TU ve své třídě. Kontrolu platnosti posudků ze SPC a tudíž IVP prováděl výchovný poradce 
průběžně během školního roku. Vyplnění dotazníku do SPC zajišťují na popud výchovného poradce samotní TU. 
Vyplněný dotazník před odesláním vždy kontroluje výchovný poradce.  

Spolupráce s dalšími institucemi  

Naše škola i v tomto roce úzce spolupracovala se SPC Strakonice (Mgr. Majer). Dále úzce spolupracujeme s 
Policií ČR při zajišťování akcí s preventivním zaměřením na sociálně patologické jevy na naší škole anebo v  
 
případě šetření přestupků mladistvých na území města Vimperk. Stejně jako v minulých letech spolupracujeme s 
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OSPOD Vimperk a řešili otázky zanedbávání povinné školní docházky. Při jednání výchovné komise, kde se 
řešila tato problematika, byli přítomni zástupci OSPODu. Další spolupracující institucí s naší školou je Centrum 
pro rodinu a děti.  

Oblast profesní orientace   

V této oblasti byl plán splněn. Byly řešeny aktuální problémy žáků a předávány potřebné informace k volbě SŠ. 
Nabídky SŠ taktéž sděleny rodičům vycházejících žáků včetně poskytnutí katalogu škol. Konzultace s rodiči 
probíhala v rámci třídních schůzek a také individuálních pohovorů.   

Evidence neomluvených hodin  

Tuto evidenci vedou jednotliví TU a vykazují ji na konci každého měsíce v přehledové tabulce. Při zjištění 
neomluvené absence postupují v souladu s vnitřním řádem školy.   

Práce s problémovými žáky a spolupráce s rodiči  

 Poradenská činnost v této oblasti byla směrována do těchto oblastí:  

1. řešení problémů školní docházky dětí  
2. řešení problémů prospěchu  
3. řešení vztahových problémů   

Jednání probíhají vždy nejprve na úrovni TU či další vyučující + žák. Pokud problém přetrvává je přizván rodič a 
je pořizován záznam z jednání s rodičem, který si TU archivují pro případná další jednání. V případě, že i poté 
výchovné či studijní problémy přetrvávají je svolána výchovná komise složená z výchovného poradce nebo 
metodika prevence, zástupce vedení školy, třídního učitele, zástupce OSPODu a v případě potřeby i dalších 
vyučujících. Výchovná komise je řízená výchovným poradcem či vedením školy. Z jednání se opět pořizuje 
záznam a v jedné kopii je předán i rodiči. Zároveň bylo na OSPOD odesláno na vyžádání  16 zpráv o docházce, 
prospěchu a chování na 8 žáků. Protože na naší škole máme žáky, kteří mají velké výchovné problémy a někteří 
již i problémy se zákonem, účastnili jsme se několika preventivních programů na zlepšení klimatu ve třídě. Za 
těmito žáky také pravidelně docházela školní psycholožka. Velice kladně hodnotím spolupráci mezi pedagogy, 
kteří si všímají vztahů mezi žáky, podporují a usnadňují adaptaci nově příchozích a slabších žáků.  

Soustavně se zaměřujeme na rozvoj osobnosti žáků, sledování omluvených hodin, připravenost do školy a jejich 
vybavení potřebnými pomůckami. Nutno konstatovat, že někteří žáci nejsou dobře vybaveni, mnoho základních 
věcí jim chybí. Např. tužky, propisky, pastelky, mnohdy mají jen to, co dostanou ve škole od učitelů. V tomto 
směru velmi oceňuji spolupráci s celým pedagogickým sborem.  

Mgr. Helena Švehlová 

 

 Hodnocení primární prevence Vimperk 2019-2020  

V letošním školním roce jsme se zaměřili na předcházení sociálně patologických jevů: záškoláctví, šikanu, 
rasismus, vandalismus, kriminalitu a delikvenci, drogy, alkohol, kouření, domácí násilí a vulgární vyjadřování. 

 Hlavním cílem preventivního programu bylo vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole, kde se 
na jeho realizaci a tvorbě podílel celý pedagogický sbor. Škola usilovala o výchovu žáků ke zdravému životnímu 
stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti. Žáci mohli konzultovat své 
problémy s třídním učitelem, výchovným poradcem a metodikem prevence. S žáky byly vedeny rozhovory 
v hodinách a při různých příležitostech- o přestávkách, výletech, vycházkách. 

 V září jsme se zúčastnili akce „Den branné přípravy u řeky Volyňky.“Zde jsme se seznámili se všemi složkami 
IZS – hasiči, záchranáři i Policií ČR. V listopadu proběhl na naší škole projektový den s organizací Do světa na 
téma „Sociální sítě.“Rovněž v listopadu nás navštívila policistka Martina Joklová, která s žáky besedovala na 
různá témata, neopomněla témata drogy, návykové látky, agresivita a šikana. Tato témata jsme často probírali i 
ve vyučovacích hodinách, zejména při hodinách občanské výchovy. 
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V červnu jsme měli domluvenou besedu s policisty Městské policie Vimperk, kvůli nouzovému stavu musela však 
být tato beseda přeložena. Naším cílem bylo připravovat žáky pro život, korigovat jejich chování a orientovat se 
ve společnosti. 

 Žáci se svými kulturními vystoupeními pravidelně navštěvovali Léčebnu dlouhodobě nemocných ve Vimperku, 
navštěvovali spolek Slunečnice, účastnili se akcí pořádaných DDM Vimperk a ZUŠ Vimperk. Zúčastnili se rovněž 
všech akcí a výletů pořádaných školou. Žákům byly nabídnuty volnočasové aktivity v DDM, ZUŠ Vimperk a ve 
spolku Slunečnice. 

 Spolupracovali jsme s Městskou policií Vimperk, Policií ČR, dětskými lékaři,OSPOD, PPP Prachatice, SPC 
Strakonice, Do světa a Mas Šumavsko. 

 Yveta Škvrnová, metodik prevence 

 

 Školní družina 2019 – 2020  

 

Letošní školní rok probíhal v prostorách SŠ Nerudova 267, kam jsme se přestěhovali po dobu rekonstrukce naší 

budovy.  

V září bylo zapsáno 12 účastníků, ostatní žáci byli zapisováni do docházkového sešitu.   

Přibyli 3 noví účastníci. 

Jeden žák byl odhlášen 19. 11. 2019  - odstěhování k matce a znovu přihlášen 21. 1. 2020, opět v péči babičky.  

Problémové zapojení jednoho žáka do režimu školní družiny přetrvávalo i v druhém pololetí. Ostatní účastníci 

měli mezi sebou dobré vztahy, bez kázeňských problémů. Aktivně se zapojovali do všech aktivit školní družiny.  

Účastníci se podíleli na výzdobě školy a výrobcích pro klienty LDN Vimperk.  

Provoz školní družiny byl ukončen na základě nařízení vlády od 11. 3. 2020 z důvodu Koronaviru.  
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