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1. Základní údaje o škole 
 

 

 Název a adresa školy: 

 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340  
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice 

 

Zřizovatel: 

Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ školy:    611 00 277     IZO školy: 600 007 871 

 

Kontakty: 

tel.: 318 682 961      

e-mail skola@sbrez.cz    www stránky  www.sbrez.cz 

 

 

Ředitelka školy:  

Ing. Marie Fiřtíková -  jmenována na základě Usnesení Rady Středočeského kraje                           

č. 036-19/2013/RK ze dne 17. června 2013 s účinností od 1. srpna 2013 na období 6 let do  

31. července 2019. 

Kontakt: tel. č. 318 682 961, mobil 602 182 367, mail firtikova@sbrez.cz 

 

Zástupce ředitele školy:   Mgr. Jitka Čechurová   

Kontakt: tel. č. 318 682 961, mail skola@sbrez.cz 

 

 

Školská rada SOŠ 

 zástupci jmenovaní zřizovatelem –  Jiří Štěrba 

 zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Jana Horníková 

 zástupci nezletilých a zletilých žáků – Marek Burian, žák 4. ročníku SOŠ 

 

- předseda školské rady SOŠ – Mgr. Jana Horníková 

 

Školská rada VOŠ  

 zástupci jmenovaní zřizovatelem – PhDr. Jaroslav Kozlík 

 zástupci pedagogických pracovníků – Ing. Jaroslava Hájková 

 zástupci zletilých studentů – Radek Kubík, student 2. ročníku VOŠ 

 

- předseda školské rady VOŠ – Ing. Jaroslava Hájková 
 

 

Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny 

za hodnocený školní rok 

   

 Dle rozhodnutí MŠMT  čj. 30673/2012-25 je proveden zápis do školského rejstříku oborů vzdělání 

a akreditovaných vzdělávacích programů  s účinností od 1. 9. 2012: 

 

 - 75-32-N/01 – Sociální práce – denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 3 r., 0 měs. 

 - 75-32-N/01 – Sociální práce – kombinovaná forma vzdělávání, délka vzdělávání 3 r., 0 měs. 

mailto:skola@sbrez.cz
http://www.sbrez.cz/
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 2. Charakteristika školy 
 

 

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 

 

a) Hlavní předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o 

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

v platném znění a prováděcími předpisy. 

 

Příspěvková organizace sdružuje: 

Střední odborná škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 57 zákona 

č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy 

Vyšší odborná škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 92 zákona  

č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy 

Domov mládeže – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen  

§ 117 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy 

Školní hospodářství – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen  

§ 120 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy 

Školní jídelna – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 119 zákona 

č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto 

školské zařízení poskytuje s účinností od 1. ledna 2005 závodní stravování pro zaměstnance 

škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem. 

 

 

b) Doplňková činnost je vymezena „ Zřizovací listinou“  vydanou na základě usnesení 

zastupitelstva kraje č.j. OŠMS/ 5932/2001 ve znění pozdějších dodatků a usnesení 

Zastupitelstva Středočeského kraje č. 32-16/2011/KUKS ze dne 6. června 2011 (čl. V.). 

 

Živnostenská oprávnění na dobu neurčitou škola dle výpisu z živnostenského rejstříku má  

na tyto činnosti: 

 Hostinská činnost 

 Provozování autoškoly 

 Výroba, obchod a služby s těmito obory volných živností: 

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a 

myslivost 

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 

- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

- velkoobchod a maloobchod 

- ubytovací služby 

- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 

dat, hostingové a související činnosti a webové portály 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti. 
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Materiálně technické podmínky pro výuku 
 

Škola má dobré podmínky pro vzdělávání studentů. Školní areál, který je kompletně oplocen, se 

skládá z vlastní školní budovy, dále z budovy domova mládeže se školní kuchyní a jídelnou a 

provozními budovami. Obě budovy (škola i domov mládeže) mají samostatné plynové kotelny a 

plynové ohřívače teplé užitkové vody. Nedílnou součástí areálu je sportovní hřiště, kurt na 

odbíjenou, ovocnářská zahrada včetně skleníku, sklady nářadí, garáže, stodola a ocelové haly pro 

uskladnění zemědělské techniky a strojů. V areálu školy jsou dva byty, další bytová jednotka se 

šesti byty se nachází mimo školní areál. Veškerý majetek movitý a nemovitý, který škola spravuje,  

je ve vlastnictví zřizovatele – Středočeského kraje.  

 

Výuka je zabezpečována v 15 kmenových třídách a  v 18 odborných učebnách. K výuce slouží pět 

učeben výpočetní techniky, ve škole je využíváno 180 počítačových sestav a notebooků, pět učeben 

je vybaveno  interaktivními tabulemi a v jedenácti učebnách jsou instalovány dataprojektory. 

 

Materiálně technické podmínky pro výuku, tj. prostorové zabezpečení výuky i materiální vybavení 

školy je na vysoké úrovni především realizací projektu z ROP Střední Čechy v roce 2010, kdy došlo 

k modernizaci odborných  učeben chemie, biologie a výpočetní techniky, počítačové sítě, zřízení 

výtahu. Zároveň byl zrekonstruován společenský sál. Z dalšího projektu  z OP VK „Inovace 

vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu práce na VOŠ Březnice“  byla v červenci a 

srpnu  2013 v nově zřízené učebně studentská kancelář vyměněna okna a provedena rekonstrukce 

elektroinstalace a rekonstrukce podlahy. O hlavních prázdninách byly vyměněna okna ve školní 

jídelně a ve školní kuchyni, z investičního fondu zakoupena nová myčka na nádobí a kopírovací 

stroj. 

 

Oboru Agropodnikání slouží školní hospodářství, které  obhospodařuje 30 ha pronajaté půdy.  

V srpnu 2013 bylo sklizeno 207,46 tun pšenice, z toho 99,25 tun v kvalitě potravinářská plodina.  

Toto obilí bylo prodáno Primagře Millín. Na poli byly provedeny podzimní práce, orba a v září 

jsme zaseli ozimý ječmen. I když většinu zemědělských prací provádíme dodavatelsky, přesto je 

rostlinná produkce zisková, a tak zajišťuje škole finanční prostředky, které využíváme zejména pro 

nezbytné opravy  v areálu školy. 

 

 

 

 
    Společenský sál VOŠ a SOŠ Březnice 
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Vzdělávací programy školy 

Střední odborná škola: 

Všechny tři  maturitní obory  se  vyučují dle školních vzdělávacích programů. Jedná se o obory 

Agropodnikání  (1. – 4. ročník), Informační technologie (1. – 4. ročník)  i Sociální činnost  (1. – 

3. r.) vyučujeme dle ŠVP.  Při výuce uplatňujeme nové výukové metody a formy práce.  

4. ročník oboru Sociální péče - Sociálněsprávní činnost se vyučoval dle dobíhajících učebních 

plánů. 

Vyučované obory vzdělávání školy ve školním roce 2012/13 (škola, obor vzdělávání nebo 

vzdělávací program, KKOV) – uvedené jsou jen obory, ve kterých má škola žáky (studenty): 

 

Střední odborná škola: 

Agropodnikání    41-41-M/01   studium denní, 4 r.  

Sociální péče-sociálněsprávní činnost 75-41-M/004   studium denní, 4 r. 

Sociální činnost    75-41-M/01   studium denní, 4 r. 

Informační technologie   18-20-M/01   studium denní, 4 r.  

 

Vyšší odborná škola:  

 

Sociálněsprávní činnost                       68-43-N/06  

Studium denní, délka studia 3 r. 0 m.;  studium dálkové, délka studia 4 r.0 m. 

 

Sociální práce                                      75-32-N/01 

Studium denní, délka studia 3 r. 0 m., studium kombinované, délka studia 3 r. 0 m. 

 

Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami            41-31-N/03 

Studium denní, délka studia 3 r. 0 m. 

 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu  

Základními cíli výchovně vzdělávacího procesu u jednotlivých oborů vyučovaných na VOŠ a SOŠ 

Březnice je získání požadovaného profilu absolventa. 

Ve školním roce 2012/2013 jsme vyučovali dle školního vzdělávacího programu pro obory 

Agropodnikání, Informační technologie a Sociální činnost. Máme zpracovány ŠVP i pro obor 

Rostlinolékařství a Přírodovědné lyceum, avšak pro malý zájem jsme tyto obory neotevřeli. 

Stávající  školní vzdělávací programy jsme upravili a navržené změny byly předmětovými 

komisemi zapracovány do ŠVP platného od nového školního roku (rozšíření  volitelných a 

nepovinných předmětů). 
Vzdělávání studentů vyšší odborné školy v akreditovaném vzdělávacím programu Sociálněsprávní 

činnost pokračovalo v dalším  úspěšném absolutoriu. Čtyřleté studium ukončilo v  2013 

absolutoriem 18 studentů dálkového studia, z toho 12 absolventů prospělo s vyznamenáním. Tříleté 

denní studium ukončilo úspěšně všech 8 studentů, 4 studentky s vyznamenáním.  

Od 1. září 2012  byl zapsán do školského rejstříku MŠMT nově akreditovaný vzdělávací program 

75-43-M/01 - Sociální práce, oboru vzdělání  75-43-M/.. – Sociální práce a sociální pedagogika, a 

to jak v denní i kombinované formě studia a zahájili jsme výuku. 

Zároveň byla  prodloužena akreditace stávajících oborů 

 68-43-M/06 Sociálněsprávní činnost v denní formě studia 

 68-43-M/06 Sociálněsprávní činnost v dálkové formě studia 

 41-31-N/01 Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami 

tak, aby současní studenti těchto oborů mohli úspěšně svá studia dokončit. 
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Další informace o škole 

 

Naše škola, která byla původně zemědělská škola s dobrým jménem v širokém okolí, se 

přetransformovala na školu odbornou – všeoborovou, čímž přispívá k rozšířené nabídce oborů pro 

žáky základních i středních škol. Výhodou je vlastní rozsáhlý areál, jehož součástí je školní hřiště, 

parková část, domov mládeže i vlastní školní jídelna. 

 

Ubytovací kapacita domova mládeže je 100 lůžek, v průběhu školního roku 2012/13 bylo v domově 

mládeže ubytováno 48 žáků  střední školy, 6 studentů denního studia vyšší odborné školy a 17 

studentů dálkového studia vyšší odborné školy. Během letních prázdnin je objekt každoročně 

využíván jako ubytovna pro sportovní kluby i turisty. Provoz domova mládeže zajišťují 3 

vychovatelky, které mají dvě výchovné skupiny. 

 

Domov mládeže zajišťuje žákům kromě ubytování i výchovnou a zájmovou činnost. Jeho posláním 

a ambicí je vzdělávání a výchova. Činnost je uplatňována především v oblasti výchovy osobnosti 

žáka a výchovy v době mimo vyučování. Tím jsou určeny i jeho základní cíle a úkoly, které 

spočívají ve vzdělávání a pedagogickém ovlivňování volného času žáků, tzn. v pedagogickém 

vedení žáků k účelnému využívání volného času.  

Činnost v domově mládeže je zaměřena na zajištění bezpečnosti žáků, dodržování hygienických 

norem a návyků, na návaznost i spolupráci se školou. Zásadní činností je náplň volného času 

studentů. Mimoškolních aktivit se mohli účastnit i studenti, kteří v domově mládeže nebydlí a jsou 

studenty školy. Aktivity probíhaly formou pravidelných činností např. kondiční cvičení, šipky, 

stolní tenis, stolní hry, míčové hry v tělocvičně nebo na hřišti, hra na hudební nástroje, posilování 

v nové posilovně nebo příležitostných akcí. 

K tomu volí specifické prostředky, formy a metody této činnosti a plní následující úkoly výchovy 

mimo vyučování: 

- relaxačně zdravotní – obnova sil, upevňování zdraví, změna druhu a charakteru činností, 

změna sociálního prostředí, 

- výchovně vzdělávací a sebevzdělávací – seberealizace a osobnostní rozvoj, prostor pro 

sebevýchovu, 

- sociální úkoly – společenské uplatnění, činnost a aktivita. 

 

Pravidelně se konají schůzky domovní samosprávy. Závěry a řešením připomínek se zabývaly 

společně ředitelka školy, vedoucí vychovatelka a vedoucí školní jídelny. 

Školní jídelna zajišťuje pro žáky a studenty školy stravování, nejen formou obědů, ale pro  

ubytované poskytuje i  celodenní stravování. 
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3. Školy a školská zařízení – členění 
 
 

I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2012)  

 

Druh/typ školy  

 

 

 

IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

žáků/ 

stud. 

Skutečný 

počet 

žáků/ 

stud.
1
  

Počet 

žáků/ 

stud. 

v DFV
2 

Přepočtený 

počet ped. 

prac. 

Počet 

žáků/stud.  

na přep. 

počet ped. 

prac.      

v DFV 

Střední odborná škola 000069264 330 224 224 20,9 10,71 

Vyšší odborná škola 110028147 300 201 67 6,3 10,63 
1
všechny formy vzdělávání;  

2
DFV - denní forma vzdělávání 

 

 

 

II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost           

(k 31.10. 2012)  

 

Školské zařízení IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

žáků/stud. 

(ubyt./ 

stráv./klientů) 

Skutečný 

počet 

žáků/stud. 

(ubyt. 

/stráv./klientů) 

Z 

toho 

cizích 

Přepočtený 

počet 

pracovníků 

Domov mládeže 002003325 100 48 0 3,0 

Školní jídelna 102814279 250 205 0 3,5 

Školní hospodářství 000068594 100 35 0 0,1 

 

Místem poskytovaného vzdělání i dalších služeb podle charakteru uvedených součástí školy pro 

SOŠ, VOŠ, školní jídelnu a školní hospodářství je Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, 

Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice. 

Ze skutečného počtu 205 strávníků je 156 žáků a studentů (43 celodenní stravování), 39 

zaměstnanců školy a 10 cizích strávníků. 

Doplňková činnost se týkala především ubytovacích a stravovacích služeb v době  hlavních 

prázdnin, kdy jsou služby domova mládeže využívány turisty a sportovci. Zároveň s  ubytovacími 

službami byla sportovcům a tanečnímu klubu pronajímána i tělocvična. V době prázdnin bylo 

ubytováno v turistické ubytovně 261 osob, které zde strávily 1270 nocí. Celodenně se stravovalo 53 

osob minimálně 7 dní a 110 osob minimálně 5 dní. 

Další doplňkovou činností jsou zemědělské výpomoci a služby. Tyto činnosti zajišťují zaměstnanci 

školy v rámci rozdělených úvazků pro hlavní a doplňkovou činnost. V doplňkové činnosti je 

evidován  0,2 zaměstnance, a to 0,1 ve školním hospodářství a 0,1 ve školní jídelně. 

Škola uspořádala ve školním roce 2012/13  rekvalifikační vzdělávací program Kurz pro výkon 

obecných zemědělských činností, který  je akreditován Ministerstvem zemědělství. Časová dotace 

kurzu činí 300 hodin, zahrnuje prezenční formu studia, samostudium, konzultace a zpracování 

závěrečného projektu. Kurz je určen pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání, je 

podmínkou pro získání některých zemědělských dotací z prostředků EU.  Kurz trval od října 2012 

do března 2013 a  absolvovalo jej  8 zájemců.  
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4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 
 

 

Dobíhající obory: 

75-41-M/004 Sociální péče – sociálněsprávní činnost  

 

Nové obory: 

18-20-M/01   Informační technologie 

41-41-M/01   Agropodnikání 

75-41-M/01   Sociální činnost 

41-04-M/01   Rostlinolékařství 

78-42-M/05   Přírodovědné lyceum 

 

 

 

VOŠ: 

68-43-N/06 Sociálněsprávní činnost (v denní  a dálkové formě) 

75-32-N/01 Sociální práce (v denní a kombinované formě) 

41-31-N/01 Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami (v denní formě) 

 

 
I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2012) 

 

Kód a název oboru Počet žáků  
Počet 

tříd 

Průměrný 

počet 

žáků/tř. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou     

18-20-M/01   Informační technologie 75 3,15 23,81 

41-41-M/01   Agropodnikání 35 1,53 22,88 

75-41-M/004 Sociální péče – sociálněsprávní činnost 35 2 17,5 

75-41-M/01 Sociální činnost 79 3,32 23,80 

41-04-M/001 Rostlinolékařství 0 0 0 

78-42-M/006 Přírodovědné lyceum 0 0 0 

Celkem  224 10 22,4 

  

Bez žáků je obor Přírodovědné lyceum a Rostlinolékařství. Pro malý počet zájemců nebylo studium 

v těchto oborech v posledních létech otevřeno.  

  

Do společných tříd byli spojeni žáci oboru Agropodnikání a Informační technologie v 1., 2 a 4. 

ročníku a žáci oboru Agropodnikání a Sociální činnost ve 3. ročníku. 
 

 

 

II. Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2012) 

 

Kód a název oboru 
Počet 

studentů 

Počet 

skupin 

Průměrný 

počet 

stud./skup. 

68-43-N/06 Sociálněsprávní činnost 8 1 8 

75-32-N/01 Sociální práce 48 2 24 

41-31-N/01 Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami 11 1 11 

Celkem  67 4 16,75 
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III. Počet skupin a studentů VOŠ v ostatních formách vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2012) 

 

Kód a název oboru      
Forma 

vzdělávání
 1 

Počet 

studentů 

Počet 

skupin 

Průměrný 

počet 

stud./skup. 

 68-43-N/06 Sociálněsprávní činnost DK 73 3 24,33 

75-32-N/01 Sociální práce KO 61 2 30,5 

Celkem   134 5 26,8 
1
formu vzdělávání označte: VČ - večerní,  DK - dálková,  DČ - distanční, KO - kombinovaná  

 

 

Během školního roku 2012/2013 zahájil vzdělávání na střední škole v denní formě vzdělávání 1 žák 

(přestoupil z jiné střední školy). 2 studentky VOŠ přestoupily z denní formy studia na dálkovou 

formu. 

Na SOŠ se vzdělává jeden cizí státní příslušník – z Ukrajiny (s trvalým pobytem v ČR).   

Na SOŠ z jiných krajů dojíždí 37 žáků (denní forma vzdělávání, nejvíce z Jihočeského kraje – 20 

žáků, ze Západočeského kraje 8 žáků, z Prahy 6 žáků, ze Severočeského kraje 2 žáci a 1 žák má 

trvalé bydliště v zahraničí). Na VOŠ dojíždí z jiných krajů celkem 41 studentů, z toho 9 studentů 

v denní formě studia  (z Jihočeského kraje 27 studentů, ze Západočeského kraje 6 studentů a 

z Prahy 8 studentů) .  

 

 

5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a 

studentů nadaných 
 

Výchovně vzdělávací práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) probíhá podle 

doporučení z posudků pedagogicko psychologických poraden a podle doporučení výchovné 

poradkyně. Doporučení jsou vždy na začátku školního roku projednána s vyučujícími žáků. 

Nejčastěji se jedná o prodloužení času na vypracování písemných testů nebo preference vhodného 

způsobu zkoušení žáků.  

3 žáci konali maturitní zkoušku s uzpůsobenými podmínkami dle doporučení PPP Příbram.   

 

Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k 30. 9. 2012) 

Druh postižení 
Počet žáků/studentů  

 SŠ  VOŠ 

Mentální postižení 0 0 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakové postižení 1 0 

Vady řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

Souběžné postižení více vadami 0 0 

Vývojové  poruchy učení a chování 17 0 

Autismus 0 0 

Podle individuálních vzdělávacích plánů pro formu speciálního vzdělávání se vzdělávali 3 žáci 

SOŠ. 
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6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a 

VOŠ 

 

6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ  

 

 

Kritérium 

Formy hodnocení Kvantifikace kritéria 

1.Znalosti a dovednosti 

získané na základní 

škole vyjádřené 

průměrným 

prospěchem   

A. Průměrný prospěch – počítá se 

ze všech předmětů za obě pololetí 8. 

třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ (nebo 

odpovídající období vzdělávání 

v jiné škole, ve které uchazeč plnil 

povinnou školní docházku).  

Přesnost stanovení: zaokrouhlení na 

setiny.  

Údaje jsou přebírány z přihlášky 

uchazeče  

(nebo z předloženého vysvědčení). 

A. Průměrný prospěch - za 

průměrný prospěch 1,00 až 1,50 

se přiděluje 100 bodů.  

V rozmezí 1,51 až 2,59 jsou 

body přidělovány lineárně 

s matematickým zaokrouhlením 

na desetinu bodu. 

Při průměrném prospěchu  2,50 a 

horším se přiděluje    0 bodů. 

 

 

Nejvyšší možný bodový zisk:       100 bodů. 

 

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů průměrný prospěch z profilového předmětu podle 

oboru, na který se uchazeč hlásí.  

Profilovými předměty jsou: 

pro obor Agropodnikání a Rostlinolékařství    PŘÍRODOPIS 

pro obor Sociální péče       ČESKÝ JAZYK 

pro obor Informační technologie     MATEMATIKA 

 

 

 

I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ 

pro školní rok 2013/2014 – podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2013) 

 

Kód  a název oboru 

 

1. kolo  

– počet  

Další kola  

– počet 

Odvolání   

– počet Počet 

tříd
1 

přihl.  přij. * přihl.  přij.  
poda- 

ných 

kladně 

vyříz. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

18-20-M/01 Informační technologie 15 9 2 2 0 0 0,8 

41-41-M/01 Agropodnikání 13 4 0 0 0 0 0,2 

75-41-M/01 Sociální činnost 28 15 5 5 0 0 1,0 

41-04-M/01 Rostlinolékařství 1 0 0 0 0 0 0 

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 56 28 7 7 0 0 2 

* včetně kladně vyřízených odvolání 
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6.2 Přijímací řízení do 1. ročníků VOŠ 

 

 

Hodnocení uchazečů při přijímacím řízení (denní i dálkové studium): 

 

Kritérium Formy hodnocení Kvantifikace kritéria 

1.Znalosti a 

dovednosti získané 

na střední škole 

vyjádřené 

průměrným 

prospěchem u 

maturitní zkoušky 

Průměrný prospěch – počítá se 

ze všech předmětů uvedených na 

maturitním vysvědčení kromě 

předmětů, ze kterých uchazeč konal 

dobrovolnou maturitní zkoušku. 

Přesnost stanovení: zaokrouhlení na 

setiny.  

Údaje jsou přebírány z přihlášky 

uchazeče (z předloženého vysvědčení). 

 Průměrný prospěch - za 

průměrný prospěch 1,00 až 1,50 

se přiděluje 20 bodů.  

V rozmezí 1,51 až 2,99 jsou 

body přidělovány lineárně 

s matematickým zaokrouhlením 

na desetinu bodu. 

Při průměrném prospěchu  3,00 

a horším se přiděluje    0 bodů. 

 

2. Motivace ke studiu 

  

 

Pohovor 

 

Absolvování pohovoru = 30 

bodů 

 

Nejvyšší možný bodový zisk:       50 bodů. 

 

 

 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení do všech forem vzdělávání na VOŠ – podle oborů vzdělání (stav 

k 1. 9. 2013) 

 

 

 
Kód  a název oboru 

 

1. kolo  

– počet  

Další kola  

– počet 

Odvolání   

– počet Počet 

skup.
 

 

 

FV
 

přihl.  přij.  přihl.  přij.  
poda- 

ných 

kladně 

vyříz. 

75-32-N/01 Sociální práce 18 14 9 9 0 0 1 D 

75-32-N/01 Sociální práce  27 25 19 16 0 0 2** K 

41-31-N/03 Obchodování se 

zemědělsko-potravinářskými 

komoditami 

5 0 0 0 0 0 0 D 

 

K 1. 9. 2013 bylo na SOŠ v rámci přijímacího řízení do 1. ročníku nově přijato 10 žáků z jiných 

krajů (Jihočeský kraj – 7 žáků, Západočeský kraj – 2 žáci, Praha 1 žák), na VOŠ  31 studentů 

z jiných krajů (Jihočeský kraj 19, Západočeský kraj – 4 a Praha 8 studentů).  

Údaj o žácích SOŠ k 1. 9. 2013 se vztahuje k žákům, kteří odevzdali zápisový lístek. 

 

 

 



  13 

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání   
 

 
I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2013 

 

 

Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků  Počet žáků/studentů 

Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání  

Studenti celkem    186 

Prospěli 140 

Neprospěli 32 

- z toho opakující ročník 5 

Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených 58 / 0 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Žáci celkem    218 

Prospěli s vyznamenáním 5 

Prospěli 182 

Neprospěli 32 

- z toho opakující ročník 11 

Průměrný prospěch žáků 2,63 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 85,3 / 0,8 

 

Počty a prospěch žáků na SOŠ zohledňují i klasifikaci prázdninové odborné praxe u 2. a 3. ročníku. 

Žádný z žáků ani studentů nebyl hodnocen slovně.  

U studentů VOŠ je uveden prospěch k datu zápisu do vyššího ročníku.  

Na konci druhého pololetí byli 3 žáci SOŠ neklasifikováni – klasifikační období jim bylo 

prodlouženo do 31. 8. 2013.  

 

 

Přehled o konání komisionálních zkoušek na SOŠ na konci školního roku 2012/13 

 

Komisionální zkoušky z důvodu náhradní klasifikace 

Ročník ročník Obor Předmět 
Komisionální zkoušky 

konalo uspělo neuspělo 

1.ročník Informační technologie 

Matemaika 1 0 1 

Anglický jazyk 1 0 1 

Základy techniky 1 0 1 

Písemná komunikace 1 0 1 

Český jazyk 1 0 1 

Programování 1 0 1 

2.ročník Informační technologie 
Grafické systémy 1 0 1 

Český jazyk 1 1 0 

  Literatura a dějiny 1 0 1 

3.ročník Informační technologie Český jazyk 1 1 0 
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Komisionální zkoušky opravné 

Ročník Obor Předmět 
Komisionální zkoušky 

konalo uspělo neuspělo 

1.ročník 

Informační technologie 

Anglický jazyk 2 2 0 

Programování 1 1 0 

Fyzika 1 0 1 

Informační a komunikační 

technologie 

1 0 1 

Praxe 1 0 1 

Sociální činnost 

 

Anglický jazyk 1 1 0 

Matematika 2 2 0 

Zdravotní nauka 1 1 0 

Agropodnikání 
Základy mechanizace 1 0 1 

Fyzika 1 1 0 

2. ročník 

Agropodnikání 
Pěstování rostlin 2 2 0 

Motorová vozidla 3 3 0 

Informační technologie 

Elektrotechnika 4 3 1 

Programování 2 2 0 

Literatura a dějiny 1 0 1 

Grafické systémy 1 1 0 

Sociální činnost Anglický jazyk 2 0 2 

3.ročník 

Agropodnikání 

Anglický jazyk 1 1 0 

Konverzace v AJ 2 2 0 

Matematika 2 1 1 

Informační technologie 
Elektrotechnika 5 4 1 

Programování 3 1 2 

Sociální péče Matematika 1 1 0 

4.ročník Sociální péče 
Anglický jazyk 1 0 1 

Konverzace v AJ 1 0 1 

 

 
Komisionální zkoušky z důvodu nesouhlasu s klasifikací u opravné zkoušky 

Ročník ročník Obor Předmět 
komisionální zkoušky 

konalo uspělo Neuspělo 

1.ročník 

Informační technologie 

Anglický jazyk 2 0 2 

Fyzika 1 0 1 

Matematika 1 0 1 

Sociální činnost 
Informační a komunikační 

technologie 
1 1 0 

2.ročník 
Informační technologie 

Elektrotechnika 1 1 0 

Programování 1 1 0 

Sociální činnost Anglický jazyk 3 1 2 

3. ročník 
Agropodnikání Matematika 1 1 0 

Sociální činnost Konverzace AJ 1 1 0 

Informační technologie Elektrotechnika 2 2 0 

 

 

 
 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek)  

 

Kód a název oboru 

Žáci/studenti 

konající zkoušky 

celkem 

Prospěli                   

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní  zkouška:     

18-20-N/01 Informační technologie 19+1 0 9+1 10 

41-41-M/01 Agropodnikání 4 0 4 0 

75-41-M/003 Sociální péče – sociálněsprávní 

činnost 
33+4 1 17+3 16 

Celkem 56+5 0 30+4 26+1 
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Absolutorium     

68-43-N/06 Sociálněsprávní činnost - denní 8 2 6 0 

68-43-N/06 Sociálněsprávní činnost – 

dálková 
19 12 6 1 

 

V tabulce jsou přičteni i žáci a žákyně z minulého školního roku. 

V podzimním termínu neuspěli u maturitní zkoušky 4 studenti, a to 1 student  v oboru Informační 

technologie neuspěl při obhajobě maturitní práce, v oboru Sociální péče – sociálněsprávní činnnost 

neuspěly 3 studentky, 2 z anglického jazyka a 1 z teoretické a praktické zkoušky z odborných 

předmětů. Z minulých let neuspěla 1 studentka z didaktického testu z matematiky. 

V podzimním termínu absolutoria neuspěla  1 studentka u zkoušky  z odborných předmětů (právo, 

psychologie, metody sociální práce).  

 

 

8. Hodnocení chování žáků/studentů 
 

 
Chování žáků (k 30. 6. 2013) 

 

Druh/typ školy 
Počet žáků/studentů – hodnocení 

velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 

Střední odborná škola 218 6 3 

 

Chování jako uspokojivé a neuspokojivé bylo hodnoceno u 9 žáků, vesměs za vyšší počet 

neomluvených hodin, pozdní omlouvání absence a porušování školního řádu. Z výchovných 

opatření mírně převládaly tresty nad pochvalami – celkem bylo za obě pololetí uděleno 26 

napomenutí třídního učitele, 31 důtek třídního učitele, 17 důtek ředitele školy, 47 pochval třídního 

učitele a 16 pochval ředitele školy. Nejčastější příčinou udělených výchovných opatření byla u 

pochval reprezentace školy a aktivní činnost v kolektivu  třídy či výborné studijní výsledky, u 

napomenutí a důtek pozdní omlouvání absencí, neomluvená absence a opakované méně závažné 

porušování školního řádu.  

 

 

9. Absolventi a jejich další uplatnění 
 

I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní 

zkouškou 

 

Druh/typ školy 

Počet 

absolventů 

celkem 

Podali přihlášku  

na VŠ* 

Podali přihlášku  

na VOŠ* 

Podali přihlášku  

na jiný typ 

školy* 

Nepodali 

přihlášku 

na žádnou školu 

SOŠ 56 54 15 0 16 

* = počty podaných přihlášek 
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol 
 

Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2013) 

 

Kód a název oboru 
Počet absolventů  

– škol. rok 2011/2012 

Z nich počet nezaměstnaných   

– duben 2013 

Střední odborná škola 

26-47-M/001 Výpočetní technika 13 0 

41-04-M/001 Rostlinolékařství 0 0 

41-41-M/001 Agropodnikání 4 0 

75-41-M/004 Sociální péče – pečovatelská č. 8 0 

Celkem 25 0 

Vyšší odborná škola 

68-43-N/06 Sociálněsprávní činnost – denní  20 0 29 

 

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole 
 
I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2012) 

 

Jazyk 
Počet žáků 

/studentů 
Počet skupin 

Počty žáků/studentů ve skupině 

Minimálně maximálně Průměr 

Střední odborná škola 

AJ 199 11 14 21 18 

NJ 25 2 9 16 12,5 

Vyšší odborná škola 

AJ 57 4 5 20 13,5 

NJ 29 4 4 11 7 

 

 
II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace – vyučující zajišťující výuku  v denní formě vzdělávání (k 30. 9. 

2012)  

 

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí odborná částečná žádná 

Anglický jazyk 3 1 2 0 0 

Německý jazyk 2 0 1 1 0 

Pozitivní je realizace jazykového kurzu ve Velké Británii, kterého se zúčastnila skupina žáků SOŠ 

v doprovodu jednoho učitele anglického jazyka. Učitelé s částečnou kvalifikací mají pedagogické 

vzdělání, ale nemají požadovanou aprobaci k výuce cizího jazyka. V případě anglického jazyka 

jedna vyučující studuje. U vyučující německého jazyka se jedná o učitelku, která v roce 2010 

nabyla důchodového věku a  zastupuje učitelku na rodičovské dovolené. Zastupující důchodkyně 

má  středoškolské vzdělání, státní zkoušku z jazyka, dlouholetou praxi, včetně zkušeností soudního 

znalce a tlumočníka.  

Všichni vyučující cizích jazyků jsou hodnotiteli písemné a ústní části maturitní zkoušky včetně 

hodnotitelské dovednosti pro žáky s PUP posudkem, dvě vyučující jsou na rodičovské dovolené.  

Výuka ruského jazyka u dálkové a kombinavané formy studia na VOŠ byla zajištěna dvěma 

kvalifikovanými učitelkami –  zaměstnanými externě. 
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12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 
 

Na škole je k dispozici pro výuku pět moderně vybavených počítačových učeben a jedna laboratoř 

pro výuku předmětu Elektrotechnika a Praxe. Pro výuku oboru Informační technologie slouží 

zmíněná laboratoř a dvě z uvedených učeben. Další dvě učebny jsou využívány pro výuku 

zbývajících oborů, tj. Agropodnikání a Sociální činnost, a to  předmětů Informační a komunikační 

technologie, Práce s počítačem, Aplikovaná výpočetní technika, Písemná komunikace či Základy 

korespondence. Poslední učebna slouží pro výuku praxe oboru Agropodnikání ve čtvrtém ročníku. 

Druhým rokem využíváme studentskou kancelář, která je mj. vybavena interaktivní tabulí, 6 

počítači,  připojenými do sítě a na  internet, což umožňuje  skupinové vyučování. 

Žáci pracují s počítači i v ročnících, kde není v učebním plánu přímo předmět poskytující základy 

informatiky,  minimálně v průměru 2x týdně v odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech.  

Po vyučování  a o přestávkách  jsou k dispozici žákům počítače s připojením na internet volně po 

celý den na chodbě  školy  a také volné počítače  na domově mládeže.  

Učitelé mají k dispozici počítače v kabinetech. Většinou připadá jeden počítač na 1–2 učitele; 

pedagogové – specialisté na výpočetní techniku mají k dispozici zpravidla každý svůj počítač či 

notebook. 18 učitelů má k dispozici notebook, zejména z důvodů přípravy elektronických materiálů 

a jejich zprostředkování studentům prostřednictvím moodlu.  

K počítačové gramotnosti učitelů přispívá zejména každodenní práce s mailem a internetem, 

nutnost vést pedagogickou dokumentaci v elektronické podobě (systém Bakaláři), sledování změn 

rozvrhu v modulu Suplování a dostupnost připojení k internetu z každého počítače ve škole. 

Důležitým příspěvkem k rozvoji počítačové gramotnosti učitelů bylo zavedení evidence průběžné 

klasifikace v programu Bakalář, s možností zadávat klasifikaci z domova.  Ve školním roce 

2012/2013 jsme zavedli elektronickou třídní knihu pro všechny ročníky denního studia. Významně 

se také zvyšuje podíl vyučujících, kteří ve výuce využívají prezentace, výukové programy a 

multimédia, vlastnoručně pořízené videonahrávky a digitálních fotografie. Vyučující na vyšší 

odborné škole zpracovávají  učební materiály, zprávy z praxe a testy pro studenty formou e-

learningu a moodle. 
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13. Údaje o pracovnících školy 
 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2012)  

 

Počet pracovníků  Počet žáků 

v DFV na 

přepočtený 

počet 

pedagog. 

prac. 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

interních/externích 

pedagogických  

– s odbornou 

kvalifikací 
1
  

45/41,7 13/12,4 34/27,2 30/26,4 28 8,2 
1 
ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 

 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2012)  

 

Počet pedag. 

Pracovníků 
Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let Nad 60 let 

Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 1 6 12 9 6 6 48,4 

z toho žen 1 5 7 6 4 4 47,1 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2012) 

 

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské a vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné střední Základní 

33 0 0 1 0 

 

 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2012) 

 

Počet ped. pracovníků s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více než 30 let 

3 4 6 11 10 

Na škole nepracují osobní asistenti pro žáky se zdravotním postižením nebo sociálním 

znevýhodněním.  

 

 

V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání
1
 (k 30. 9. 2012) 

 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených učiteli 

s odbornou kvalifikací 

v příslušném oboru vzděl. 

Cizí jazyky 85 18 

Všeobecné předměty 118 114 

Odborné předměty 256 242 

Odborná praxe 35 35 

Celkem 494 409 
1 
ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
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Personální změny ve školním roce:  

Na volné místo vyučující angličtiny nastoupila od 1. září 2012 nová vyučující anglického jazyka, 

plně aprobovaná, která během zkušební doby pracovní poměr na naší škole ukončila. Od listopadu 

2012 byla přijata nová vyučující angličtiny. 

K 31. lednu 2013, tj. v pololetí ukončila pracovní poměr výpovědí vyučující českého jazyka a 

psychologie, většinu jejích vyučovacích hodin převzala vyučující se sníženým úvazkem a část 

vyučovacích hodin byla rozdělena mezi stávající učitele. 

K 31. 5. 2013 byl ukončen pracovní poměr výpovědí dle § 52  písm. g) Zákoníku práce s vyučující 

českého jazyka a dějepisu. 

U vyučujících, kteří dosáhnou důchodového věku, dochází po dohodě  k ukončení pracovního 

poměru.  V případě potřeby nadále zůstávají pracovat ve škole na snížený pracovní úvazek. Snížený 

úvazek mají i někteří další vyučující z důvodu menší naplněnosti tříd a oborů. 

 

 

14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích 

pracovníků 
 

(ve smyslu Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

- studují jedna vyučující anglického jazyka (rozšíření aprobace pro výuku AJ) 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání – kurzy, semináře)                     

a samostudium 

a) počet jednodenních a dvoudenních akcí:  

 

Celkem  se 34 vzdělávacích akcí  zúčastnilo 55 pedagogů. Nejčastěji se jednalo o akce určené:  

 

 učitelům odborných zemědělských předmětů – semináře pro učitele odborných 

zemědělských předmětů (chov zvířat, pěstování rostlin), zemědělské dotace, podpora 

vzdělávaní v přírodovědných a technických oborech  

 učitelům ekonomických předmětů – trh práce 

 učitelům sociálních předmětů – využití programu ASPI  

 učitelům všeobecných předmětů – mediální výchova v českém jazyce aj. 

 vedení školy (školská legislativa, BOZP, ZP, Bakaláři apod.)  

 metodikům minimální prevence – aktivy metodiků prevence, dokumentace školního 

metodika prevence  

 výchovným poradcům – aktivy výchovných poradců  

 učitelům cizích jazyků (např. zahraniční projekty, konzultační seminář angl. jazyka) 

 předsedům maturitních komisí a ŠMK 

 hodnotitelům maturitních zkoušek pro žáky s PUP a hodnotitelů ústních mat. zkoušek 

 učitelům a vedoucím pracovníkům školy zaměřené jednotlivé části maturitní zkoušky a 

její organizaci (konzultační semináře) 
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 k ovládání PC – Bakaláři, Inventor Professional  - novinky 2013, ICT ve výuce 

 k využití didaktické techniky – ICT ve výuce  

 

Většina členů pedagogického sboru absolvovala seminář z OP VK  na téma „Právní náležitosti 

v oblasti rizikového chování dětí a mládeže“, který organizačně zajišťoval VISK.Tento 

zajímavý a učiteli kladně hodnocený vzdělávací program byl plně hrazen z rozpočtu KÚ 

Středočeského kraje. Přednášejícím byl Mgr. Jaroslav Šejvl. 

 

Vyučující ekonomických a přírodovědných předmětů  a občanské nauky se účastnili semináře 

„Finanční gramotnost“, pořádaný VISK. 

 

 

 

b) počet vícedenních akcí:  

 

Dva vyučující se zapojili do podpory profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol 

Středočeského kraje – Praxí ke kvalitě. Tento projekt, který pořádá Vzdělávací institut 

Středočeského kraje,  je zaměřen na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků a směřuje 

k rozšíření pedagogických kompetencí v odborných technických a odborných přírodovědných 

oborů. Součástí této akce byly tématické odborné exkurze pro učitele přírodovědných  a pro učitele  

technických předmětů.  

 

Další vzdělávací akce VISK se účastnil koordinátor ICT – ICT ve výuce. Další učitel se zapojil do 

celoročního projektu ČZU Praha ICT ve výuce. 

 

Dvě vyučující se přihlásily do grantového projektu Výchova a vzdělávání v evropských 

souvislostech „Evropská unie a my“. Absolvovaly vzdělávací program (cyklus tří seminářů) a 

zároveň zahraniční odbornou stáž ve  Štrasburku a v Bruselu, kde navštívily instituce EU a poznaly 

prostředí evropské administrativy, uskutečnily se besedy s českými zastupiteli v evropských 

úřadech a to přispělo k posílení orientace a k získání odborných kompetenci v oblastech související 

s EU. 

 

V rámci projektu  „Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu práce na VOŠ 

Březnice“ probíhala školení vyučujících vyšší odborné školy na seznámení se s prací v moodlu 

(zadávání elektronických materiálů, testů, zpráv pro studenty apod.), tj. jeho využití při praktické 

výuce a  umožnění práce s e-learningem. 
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Ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zahradnickou a Střední zahradnickou školou Mělník jsme se 

zapojili do projektu Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách. 
 

c) samostudium: 

 

Všichni vyučující vyčerpali maximální počet dnů určených pro samostudium. Většina času byla 

věnována práci související s přípravou na vyučování, tvorbou elektronických materiálů, prezentací, 

dále studiu odborné literatury, studiu nové legislativy a využití didaktické techniky. 

 

 

Na DVPP jako vložné na semináře nebo jako školné v kurzech celoživotního vzdělávání bylo 

použito celkem 17 314 Kč (včetně cestovních nákladů); některé semináře (např. k novým 

maturitám, některé odborné semináře) byly pořádány bez vložného.  

 

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Zájmová činnost organizovaná školou 

 

V mimoškolním čase je pro žáky organizována zájmová činnost, a to ve škole i na domově mládeže. 

Činnost zájmových kroužků je orientována do odpoledních hodin s přihlédnutím k hygienickým a 

psychologickým aspektům školního rozvrhu. Na škole po větší část roku pracovali žáci v kroužcích 

sportovních (volejbal, florbal), konverzace v anglickém jazyce a v kroužku k přípravě na vykonání 

státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici. Pro zájemce nejen z oboru Sociální činnost byla 

školou zajištěna výuka znakované češtiny. Zároveň pro zájemce probíhal dramatický kroužek a  

kroužek počítačové grafiky. 

 

Na domově mládeže probíhaly zájmové činnosti přístupné pro ubytované na domově mládeže a 

částečně i pro žáky školy. Konkrétní úkoly se realizovaly v podobě pravidelných činností, 

příležitostných akcí, 

individuálních 

rozhovorů a přípravy 

na vyučování. 

Z pravidelných 

činností jsou 

jednoznačně 

nejoblíbenější 

sportovní činnosti. Ze 

široké a rozmanité 

nabídky se konaly 

tyto pravidelné akce: 

každodenní 

posilování a kondiční 

cvičení v nové 

posilovně, míčové 

hry v tělocvičně, stolní tenis, šipky, hudební kroužek, půjčování knih ve školní knihovně, sezónní 

sporty. 
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Příležitostné akce uskutečněné na domově mládeže v jednotlivých měsících: 

 

 

Září: adaptační hra pro 1. ročník, promítání naučného filmu, úklid v okolí domova mládeže, exkurze 

v jezdeckém klubu Xaverov s možností svezení se na koni, turnaj v bowlingu, ohýnek s kytarou a 

buřty.  

 

Říjen: naučná vycházka v okolí Březnice, turnaj ve florbale, schůzka domovní samosprávy, 

příprava  a zařízení hudebny společně se žáky, podzimní aranžování a výzdoba DM, výroba 

podzimního draka, školní kolo turnaje v piškvorkách, výtvarná soutěž na téma jak vidím svou 

školu, pokrový turnaj. 

  

Listopad: turnaj v bowlingu, turnaj v odbíjené, výroba a zdobení adventních věnců, hromadná účast 

na zahájení adventu v Příbrami s ohňostrojem, oblastní kolo piškvorek v Sedlčanech. 

 

Prosinec: zdobení vánočního stromku, pečení a zdobení perníčků, výroba vánoční dekorace - 

svícny, vánoční posezení, vánoční koncert Stanislava Máši a Tomáše Nýdra, turnaj v šipkách. 

 

Leden: soutěž o nejoriginálnější stavbu ze sněhu, výroba a rámování obrázků, vaření pudinkové 

speciality, noční romantická hra v přírodě, velká stolní hra Monopoly, společenská hra Poznej, kdo 

jsem, úklid kolem domova mládeže. 

 

Únor: jednodenní lyžařský zájezd do německého Mitterdorfu, dotazníkový průzkum (životní styl, 

OPL), II. ročník rockového koncertu Martina Hrubeše, příprava rautu na koncert M.H. – pečení 

koláčů, výroba chlebíčků a slaného pečiva. 

 

Březen: velikonoční aranžování, divadelní představení Splašené nůžky, jednodenní lyžování 

v rakouském Hochfichtu, pletení velikonoční pomlázky, beseda s příslušníky Městské 

policie Březnice, zdobení velikonočních kraslic. 

 

Duben:  turnaj v bowlingu, fotbal na hřišti, vědomostní a zábavná soutěž, turnaj v šipkách, jarní 

úklid. 

 

 Květen: balónková hra v březnické oboře, turnaj v šipkách. 

 

Červen: bojová strategická hra Vlajková, turnaj ve střelbě ze vzduchovky. 

 

 

Všechny činnosti byly zahrnuty v ročním plánu domova mládeže a vychází z principů a strategie 

prevence sociálně patologických jevů s podporou zdravého životního stylu. 

Problémy, připomínky, návrhy, sociální neshody a výchovná opatření byly projednány na 

schůzkách domovní samosprávy ve dnech 2. října 2012, 3. ledna 2013 a 25. dubna 2013. 
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Exkurze a kurzy 

 

Všechny exkurze ve školním roce 2012/2013 se uskutečnily jako jednodenní. Byly zařazeny do 

výuky jednotlivých předmětů a konaly se průběžně ve všech oborech vzdělávání.  

 

Žáci a žákyně oboru Sociální činnosti navštívili v průběhu roku  Jedličkův ústav v Praze, 

Kojenecký ústav v Praze, Manželskou a předmanželskou poradnu v Příbrami, Psychiatrickou 

léčebnu v Praze Bohnicích, Chráněné dílny v Rožmitále pod Třemšínem, Věznici Příbram,  

Centrum adiktologických služeb Magdalena, o. p. s., Příbram a Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež - Bedna Příbram,  Domov Petra v Mačkově u Blatné, ÚP Příbram, výstavu „Den věnovaný 

zvláštním pomůckám pro osoby se zdravotním postižením“. 

 

Žáci  oboru Informační technologie  (1.ročník), Agropodnikání  (1. ročník) a Sociální činnost  

(2. ročník) absolvovali zajímavou exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín. 

 

Žáci a žákyně 3. ročníku se vypravili v rámci výuky českého jazyka do Zpravodajství České 

televize s prohlídkou celého areálu České televize a také do Památníku Vojna u Příbrami. 

 

Žáci oboru Agropodnikání navštívili Zoologickou zahradu Plzeň, Den zemědělské techniky, 

výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích, Masokombinát Příbram, Mlékárnu Příbram, 

Výkrmnu prasat v ZAS Hluboš. V květnu 2013 žáci 2. až 4. ročníku oboru Agropodnikání 

absolvovali týdenní chmelovou brigádu při zavádění chmele v ZD Ročov. 

Pro dívky prvních ročníků se v listopadu uskutečnila přednáška MUDr. Kalátové „S Tebou o 

Tobě“. 

Žáci oboru Informační technologie se zúčastnili vzdělávacího projektu Think Big School v Praze. 

Z besed organizovaných školou i besed konaných v rámci minimálního preventivního programu šlo 

zejména o pořady Pornografie a kult krásy, Řekni drogám ne! Primární prevence – podpora a 

prevence  rizik chování,  přednáška Pomoc nevidomým, Důchodový systém. Pro studenty   čtvrtých  

ročníků SOŠ a studenty VOŠ byla zajištěna přednáška v anglickém jazyce „Sociální systém v SRN“ 

a beseda s pracovníky ÚP Příbram „S karty“ a „Práce v ČR a v zahraničí“. 

Pro studenty vyšší odborné školy se uskutečnila beseda s Ing. Bc. Jaroslavem Němcem, členem 

Evropského hospodářského a sociálního výboru EU, členem České rady sociálních služeb a 

předsedou Středočeské  krajské rady sociálních služeb o sociálních a zdravotních službách a 

rozvojové pomoci zemím Indie, Afriky a Běloruska. Dále se uskutečnily pro studenty VOŠ 

semináře VŠERS, České Budějovice, pobočka Příbram,  a to Základy práva EU, Tvorba projektů a 

jejich financování, Základy kriminologie, Systém prevence kriminality, Bezpečnostní management 

a Český politický systém. 

 

V prosinci se zájemci z řad studentů a žáků školy zúčastnili jednodenního poznávacího zájezdu do 

vánoční Vídně.  

 

 Žáci třetích ročníků absolvovali sportovní kurzy. Třída oboru Agropodnikání  uskutečnila 

turisticko-cyklistický kruz a třída 3. CS – obor Sociální činnost strávila  týden v rekreační oblasti 

Trhovky, kde  v rámci sportovního kurzu uskutečnili turistické výšlapy, sehráli sportovní utkání a 

společenské hry.  
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Programy a projekty (nové i pokračující): 

 

 V  rámci udržitelnosti realizovaného projektu z ROP Střední Čechy, jehož hlavním 

cílem byla modernizace  vzdělávacích prostor školy a zlepšení podmínek pro vzdělávání 

žáků a studentů, využíváme zrekonstruovaný společenský sál vybavený audiotechnikou 

především  k výuce nejen střední, vyšší ale i vysoké školy, ale i k realizaci dalších 

projektů, besed a dalších společenských a jiných akcí školy.  

 

 V rámci projektu „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“ využíváme při 

výuce získané vybavení v jedné kmenové třídě, a to PC, interaktivní tabuli, dataprojektor  

a vizualizér. 

 

 Pro další  vzdělávání pedagogických pracovníků se snažíme v rámci nabídky především 

vybírat zajímavé odborné kurzy i  semináře hrazených z ESF, např. pořádané VISKem 

popř. nabízené jinými školami. Zapojili jsme se do projektu VISKu – EU a my, dále 

jsem využili nabídku proškolení všech pedagogů „Právní náležitosti rizikového chování 

mládeže“,  reflektovali jsme i na nabídku Střední zahradnické školy Mělník  na EVVO. 

 

 Od 1.února 2012 do 31. 1. 2014  realizujeme projekt z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (registrační číslo projektu: 

CZ.1.07/2.1.00/32.0018)  v celkové výši finanční podpory Kč 4 867 074,48. Hlavním 

cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím inovace vzdělávacího 

programu, která bude probíhat v souladu s požadavky na znalosti ekonomiky a 

potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, vytvořením kreditního systému 

hodnocení, rozšířením nabídky kombinované a distanční formy vzdělávání pomocí e-

learningového portálu, realizací výuky v cizích jazycích a pomocí podpory 

podnikatelského přístupu. Díky e-learningu bude vzdělávání na naší VOŠ ještě více 

přístupné nejen pro studenty dálkového studia, ale i studenty studia prezenčního. 

Předpokládáme, že dojde k propojení teoretických poznatků a k lepší uplatnitelnosti 

studentů na trhu práce. Projekt povede i k většímu propojení teoretických poznatků s 

praxí a  k lepšímu seznámení s činnostmi na jednotlivých pracovištích. K tomu 

využijeme především zkušeností partnerů našeho projektu. 

 

 Využili jsme účelovou dotaci ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární 

prevence ve výši 100 tisíc korun na realizaci projektu „Kdo sportuje, nezlobí.“ Tato 

částka byla využita na zřízení a vybavení posilovny pro žáky školy a je umístěna na 

domově mládeže. Využívána je ve volném čase žáků a studentů a také při výuce tělesné 

výchovy. 

 

 Od 1. září 2012 do 31. 8. 2014 realizujeme projekt z  Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost  (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0446)  

v celkové výši finanční podpory Kč 953 350. Hlavním cílem projektu je 

prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání 

na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým 

vzděláváním pedagogických pracovníků, zvýšení efektivity práce se  žáky ve vybraných 

prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky. 

 



  25 

 

 V únoru 2013 jsme podali žádost do projektu NAEP  Partnerství škol Comenius. Tato 

žádost však pro nedostatek finančních prostředků nebyla schválena. 

 V červnu jsme podali tři žádosti v rámci koncepce EVVO Střed. kraje na Odbor 

životního prostředí. 

 

 

Spolupráce se zahraničními  školami  

 

I v roce  2012/2013 pokračovala  zahraniční  spolupráce s městem Lindowem ze SRN. Již po čtvrté 

v  měsíci srpnu vyjeli naši  žáci do SRN na „Mládežnické umělecké léto“. Jednalo se jak o studenty 

VOŠ, tak i střední školy. Práce  v různých workshopech je naučila samostatnosti, prezentaci 

v německém či anglickém jazyce.  

Cílem tohoto projektu je navazování nových mezinárodních přátelství mezi mladými lidmi, 

rozvíjení jejich zájmových aktivit ve společných workshopech, podpora motivace mládeže k výuce 

německého jazyka a ke společnému soužití v Evropě. Chceme, aby si mladí lidé uvědomili 

skutečnost, že jsou její součástí a že zde mohou najít mnohem širší možnosti svého uplatnění. 

Chceme podpořit zájem mladé generace o rozvíjení přátelských vztahů a vzájemné spolupráce mezi 

oběma spřátelenými městy a státy i do budoucna. 

Hlavním organizátorem uměleckého léta mládeže  Jugendkunstsommer 2013 ve Flecken Zechlinu 

je Spolková země Braniborsko. V letošním roce se zde setkali mladí lidé z  Braniborska, Berlína, 

Polska, Maďarska a Čech. Po dobu jednoho týdne vytvářeli mladí lidé svá díla v různých 

uměleckých workshopech, které si mohli vybrat dle svého zájmu. Měli na výběr z 8 workshopů - 

fotografický, filmový, výtvarný, graffiti, taneční, divadelní, hudební workshop a stavba velkých 

loutek. Mj. se studenti zdokonalili v jazyce – nejen v německém, ale především anglickém, neboť 

angličtina je ve velké míře běžným dorozumívacím jazykem mezi mladými lidmi různých 

národností. 
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Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích 

 

Žáci se účastnili okresních kol sportovních soutěží  (v rámci Středoškolských sportovních her  bez 

výrazného úspěchu).  

V březnu 2013 se žáci oboru oboru Agropodnikání zúčastnili celostátní soutěže „O bramborový  

květ Vysočiny“ v Humpolci. Dále se žáci v rámci odborných soutěží zúčastnili oblastního kola 

soutěže Jízda zručnosti v Blatné a  v Českých Budějovicích na celostátní výstavě Země živitelka. 

Zapojili se  i do celostátní soutěže žáků zemědělských škol v Táboře. Výrazných výsledků však 

nedosáhli, i když se umístili vždy mezi první polovinou účastníků. 

 

Informační Technolog Junior 2013 

 

Dne 21. 2. 2013 se na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze konal již 4. ročník krajského 

kola soutěže Informační Technolog Junior, který prověřil znalosti nejlepších studentů středních škol 

zaměřených na informační technologie ve Středočeském kraji. Pro naši školu byla tato návštěva 

premiérou a pro naši dvojčlennou posádku to byla určitě užitečná zkušenost.  

 

         

Zkoušky, které si pro studenty škola nachystala, obsahovaly teoretickou, praktickou, ale také 

poznávací část, ve které si studenti mohli ověřit dosavadní vědomosti nabyté ve svých domovských 

školách. Pro prověření jazykové vybavenosti soutěžících byla veškerá zadání v angličtině. I když 

nezískali medailové umístění, získali zkušenosti, které uplatí  v praxi a v dalším ročníku soutěže. 

 

Ve škole jsme uspořádali školní kolo soutěže v psaní na počítači pro první ročníky všech oborů a 

soutěž v odborných dovednostech žáků zemědělských oborů pro 4. ročníky oboru Agropodnikání.  

 

Pravidelně se žáci zapojují do soutěže ve Finanční gramotnosti žáků, kterou pořádá MŠMT. Soutěž 

je organizována jako vícekolová (školní, okresní, krajské a celostátní kolo).V dnešní době chybějící 

základy finanční gramotnosti často způsobují, že se lidé zadlužují a předlužují, což mnohdy končí 

osobními, pracovními a rodinnými tragédiemi a současně to vede k sociálnímu vyloučení. 

Předlužení občané bývají obtížně zaměstnatelní a stávají se tak trvalými klienty úřadu práce. Tyto 
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zásady učí právě finanční gramotnost, která je prevencí, ale zároveň i pomocí těm, kteří již 

problémy s předlužením mají. V  okresním kole soutěže  Finanční gramotnost   naše tříčlenné 

družstvo obsadilo 4. místo.  

 
 

 

V soutěži Sapere - vědět, jak žít – o zdravém životním stylu získali naši žáci  pěkné umístění. Tato 

soutěž prověřila znalosti studentů v oblasti zdravého životního stylu a zaměřila se i na prevenci 

nemoci a problémů způsobených nedodržováním zdravých životních zásad. Soutěž probíhala ve 

třech kategoriích. Studenti všech středních škol a gymnázií soupeřili ve třetí kategorii. Byli 

hodnoceni nejen za správné odpovědi v oblasti např. složek stravy, energetických hodnot potravin, 

vhodného složení jídel atd., ale i za rychlost odpovědí. Nejlepší žáci školního kola reprezentovali 

naši školu v okresním kole soutěže jako tříčlenný tým a podařilo se jim obsadit krásné 1. místo za 

Středočeský kraj. V krajském kole soutěže se umístil náš studentský tým na třetím místě. 

 

Škola je zapojena do Autodesk Academia Programu. Studenti výpočetní techniky, kteří splní 

podmínky Autodesk student clubu, mají možnost získat Certifikát společnosti Autodesk na program 

Autodesk Inventor - Autodesk Academia Certificate.  V průběhu studia mohou využívat studentské 

licence programu Autodesk Inventor zdarma a mají přístup k aktuálním novinkám - tipům a trikům 

věnující se problematice jednotlivých studentských licencí software společnosti Autodesk. V červnu 

2013 získalo certifikát Autodesk Academia 13 maturantů. 

 

 

Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich 

předcházení  

 

Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího 

procesu. Škola má zpracovaný vlastní Minimální preventivní program, který vychází ze Strategie 

prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti rezortu školství, mládeže a 

tělovýchovy. Vystudovaný školní metodik prevence ukončil k červnu 2012 pracovní poměr, a proto 

jeho úkol převzala vyučující, která dlouhodobě se ŠMP spolupracovala a většinu akcí a činností 
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v minulých letech i zajišťovala. Při realizaci programu úzce spolupracovala i s vedoucí 

vychovatelkou domova mládeže. Program navázal na osvědčený preventivní program minulých let. 

Podařilo se realizovat většinu plánovaných akcí, které byly zaměřeny na vytváření klidné a 

přátelské atmosféry ve škole, otevřených vztahů mezi studenty a mezi studenty a pracovníky školy 

nejen ve škole, ale i na domově mládeže. 

 

 

 Preventivní působení je součástí každodenní práce učitele. Patří mezi hlavní úkoly jednotlivých 

metodických sdružení a tato problematika je zařazena do tematických plánů téměř všech 

vyučovacích předmětů. Preventivní program je realizován zejména při vyučovacích hodinách v 

předmětech Osobnostní výchova, Psychologie, Základy společenských věd, Občanská výchova, 

Výtvarná výchova, Hudební výchova a dalších, zájmových kroužcích a při kulturních, sportovních a 

společenských akcích školy. Nedílnou součástí byly besedy s odborníky pro studenty jednotlivých 

oborů, exkurze tříd a školní sociální projekty i nad rámec MPP (adopce na dálku, Květinový den, 

Den s Emilem a další).  

 

 

Realizace programu prevence je koordinována pracovní skupinou, která má přesně stanovené cíle, 

ale i konkrétní metody k dosažení cílů: klást důraz na osobní příklad učitele, seznamovat žáky se 

zdravým životním stylem, pěstovat u nich smysl pro kolektiv, seznamovat je se škodlivými účinky 

drog a projevy šikany. Spolupracujeme s řadou institucí, např. Střediskem výchovné péče Domino, 

Magdalénou Příbram, Komunitním centrem, sdružením ADRA, metodikem pedagogicko-

psychologické poradny a Policií ČR. 

 

 

 

Pro žáky 1. ročníku střední školy byl uspořádán v prvním zářijovém týdnu 4denní adaptační kurz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptačního kurzu  se kromě samotných  žáků prvních ročníků zúčastnili též jejich třídní učitelé, 

školní metodik prevence, odborní instruktoři a jako praktikantky studentky naší vyšší odborné 

školy. První tři dny naplnily soutěže, outdoorové aktivity a hry v prostředí letního tábora 

v Roželově pod Třemšínem. Čtvrtý den se žáci seznámili s Březnicí – městem, kde budou čtyři roky 

studovat. Navštívili informační centrum, zámek, sportovní centrum města. Závěrečný kvíz prověřil 

získané informace. 
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Během školního roku se podařilo se uskutečnit akce, které byly zaměřeny na vytváření klidné a 

přátelské atmosféry ve škole,  upevňování otevřených vztahů mezi studenty navzájem a mezi 

studenty a pedagogy. Např.: 

 

 

Pravidelně se organizují různé sportovní akce. V prosinci 2012 se konal  vánoční volejbalový 

turnaj mezi žáky a učiteli, dále v červnu 2013 sportovní kurz pro 3. ročníky a na konci školního 

roku sportovní den.Tyto akce propojují sportovní aktivitu s utužováním třídních kolektivů, vztahů 

učitel - žák a s aktivitami působícími jako prevence. 

 

 

Nedílnou složkou prevence jsou besedy a přednášky v rámci různých předmětů. V tomto školním 

roce se uskutečnily tyto akce: 

 

 „S Tebou o Tobě“ – beseda pro děvčata 1. ročníky 

 

 beseda „AIDS, sex a partnerské vztahy“ aneb „Vir HIV, je vaše volba“ – ABATOP 

Hlinsko  

 přednáška „Pornografie a kult krásy“ Acet ČR Č. Budějovice  

 „Primární prevence – poskytování první pomoci při záchraně života“ ve spolupráci se   

SZŠ     a VOŠ Příbram 

 v rámci besedy „Sebeobrana“ byli žáci seznámeni s problematikou násilné trestné 

činnosti,  s prevencí rizikového chování a následně i  se základními technikami obrany 

v případě   přepadení, napadení nebo jiného násilného kontaktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● „Život s handicapem“ - beseda  s pracovníky Tyflocentra Příbram  o komunikaci a 

přístupu  k  nevidomým lidem 

● beseda s pracovníky ÚP Příbram pro žáky 4. ročníků a jejich možnostech uplatnění na 

trhu práce 

● v rámci prevence užívání návykových látek - beseda „Řekni drogám NE“ pořádaná VZP  

    Praha.  Cílem tohoto  projektu bylo oslovit co nejširší vzorek populace v rizikovém věku,  

  snížit rozsah užívání drog  u  dospívající mládeže, a tím také snížit výdaje na léčbu   

závislostí. 
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Pro žáky a studenty jsou v rámci odborných předmětů organizovány zajímavé  exkurze, např.  

■ exkurze Věznice Příbram – Bytíz  - v rámci prevence kriminality 

■ exkurze Psychiatrická léčebna Bohnice – v rámci prevence zdravého životního stylu 

■ exkurze na trestní a rodinné soudní jednání u Okresního soudu Příbram 

 

Žáci a zaměstnanci školy se zapojovali do charitativních akcí -  pokračovali v projektu „Adopce 

dítěte na dálku“- roční příspěvek na 

vzdělání chlapce z Indie (7 430 Kč), 

Děvčata ze 3. ročníku oboru 

Sociální činnost se aktivně zapojila 

do humanitární sbírky Květinový 

den (květen) a Srdíčkový den 

(červen),  dále zorganizovala sběr 

víček z PET lahví pro Lucinku na 

speciální léčbu, kterou nehradí 

zdravotní pojišťovna a též pro 

Kristýnku, která má dětskou  

mozkovou obrnu a potřebovala 

speciální rehabilitaci. 

 

  

Svůj volný čas mohou žáci věnovat svým zálibám a pracovat v některém ze zájmových kroužků – 

kroužek počítačové grafiky, 

dramatický, sportovní, přípravy ke 

státní zkoušce z psaní na klávesnici, 

znakového jazyka (viz fotografie) a 

též v rámci Domova mládeže se mohli 

zúčastnit řady volnočasových aktivit 

(viz akce domova mládeže). 

 

 

Spolupráce školy a rodičů žáků probíhala přes třídní učitele. Rodiče byli informováni o dění ve 

škole na pravidelných rodičovských schůzkách a také na internetových stránkách školy. Rodiče i 

žáci měli také možnost  využít při řešení individuálních problémů konzultační hodiny  

jednotlivých vyučujících, školního metodika prevence, výchovného  poradce, vedení školy nebo  

anonymní schránku důvěry, případně jim byl poskytnut kontakt na odborníky nebo speciální 

pracoviště. 

Zhodnocení výskytu rizikového chování mládeže na škole proběhlo převážně v rámci 

pedagogických porad, schůzek žákovského parlamentu, rodičovských schůzek, rozhovorů mezi 

třídními učiteli, dalšími pedagogy a žáky a jejich rodiči, výchovnými komisemi. 

Výskyt závažného rizikového chování  na naší škole byl ojedinělý, mezi častější problémy patřilo 

kouření žáků a záškoláctví. Všechny problémy byly ihned řešeny třídními učiteli ve spolupráci 

s rodiči a vedením školy, popřípadě s dalšími spolupracujícími institucemi. 
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Školní metodik prevence se během školního roku zúčastnil několika vzdělávacích akcí např. v 

rámci  DVPP – VISK – Dokumentace škol. metodika prevence, Sekty v ČR, nový Občanský 

zákoník platný od 1. 1. 2014, dále setkání školních metodiků prevence v rámci okresu Příbram 

pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou Příbram. 

Další pedagogičtí pracovníci absolvovali různá školení podle své aprobace, a  společné školení  

„Finanční gramotnost“, „Právní náležitosti rizikového chování dětí a mládeže“. 

 

Škola během školního roku spolupracovala s řadou institucí – např. Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Příbram, Střediskem výchovné péče Příbram, Centrem adiktologických služeb Magdalena  

Příbram, Policií ČR – obvodní oddělení Březnice, Věznicí Příbram – Bytíz, Okresním soudem 

Příbram, VISK, ÚP Příbram,  Městským úřadem Březnice, SZŠ  a VOŠ Příbram, Tyflocentra 

Příbram, VZP Praha, ABATOP Hlinsko, Acet ČR Č. Budějovice  atd. 

   

Většina uskutečněných besed a exkurzí, zejména oboru sociální činnost patří právě do programů 

prevence rizikového chování. Další činnosti  ubytovaným žákům studentům byly nabízeny i na 

domově mládeže. 

Všem žákům a studentům byla k dispozici školní knihovna nejen ve škole, ale i na domově 

mládeže, poradenské služby výchovné poradkyně či školní metodičky prevence, případně jim byl 

poskytnut kontakt na odborníky a speciální pracoviště.  

Ve školním roce 2012/13 škola navázala na předchozí školní roky a znovu přistoupila 

k předběžnému souhlasu rodičů nezletilých studentů a zletilých studentů s testováním na OPL 

v případě podezření z jejich užívání. Dále jsme cvičně využili na domově mládeže orientačních 

testů (ze slin) na přítomnost některých OPL. Pedagogičtí pracovníci se shodli na postupu při 

podezření z užívání OPL (řeší metodický pokyn MŠMT č. j. 20 006/2007-51 a školní řád školy). 

Přetrvávajícím problémem zůstává kouření. Na rizika spojená s kouřením jsou žáci upozorňováni 

během výuky, zákaz kouření během výuky a v areálu školy je vymezen ve školním řádu.  

Spolupráce s rodiči byla zajištěna formou pravidelných třídních schůzek a možností konzultací. V 

případech, které vyžadovaly projednání s rodiči, byli tito pozváni do školy k osobnímu jednání. 

Vážnějšími projevy nežádoucího chování byly případy neomluvené absence, které škola řešila 

v souladu se školním řádem a ve spolupráci s rodiči.  

 

Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce směřující 

k výchově k humanismu apod.  

 

Škola je od roku 2010 členem Klubu ekologické výchovy (KEV), zúčastňuje se jejich akcí a  

využívá materiály poskytované KEV.  

V roce 2009 byla jmenována koordinátorem EVVO Mgr. Jitka Čechurová, která v lednu 2012 

úspěšně ukončila specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy a vzdělávání. 

Všichni zaměstnanci školy, žáci a studenti třídí odpad. Barevné sběrné nádoby na třídění papíru, 

plastů a skla jsou v budově školy, na domově mládeže a velké sběrné kontejnery jsou na dvoře 

školy. Nádoby jsou pravidelně vyváženy. V rámci soutěže  Recyklohraní je ve škole také sbírán 

elektroodpad, který mohou studenti přinášet i z domova. Biologický odpad z areálu školy je 

kompostován a využíván dále při praktické výuce oboru Agropodnikání. 

 

EVVO je zakomponována ve všech ŠVP. V oboru Informační technologie ve výuce odborných 

předmětů řešena ekologická likvidace počítačů a jejich příslušenství. Obor Sociální činnost se 
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zabývá danou problematikou zejména v hodinách Občanské nauky a Základů přírodních věd, kde je 

specializována likvidace obalů zejména hygienických potřeb užívaných v sociálních zařízeních. 

Odborné předměty studijního oboru Agropodnikání jsou zcela zaměřeny na ekologii a ochranu 

přírody.  

V rámci Dne Země se všichni žáci střední školy podíleli na jarním úklidu areálu školy.  

Někteří pedagogičtí pracovníci se zúčastnili semináře Naučné stezky a Úprava školní zahrady na 

jejichž základě zpracovali 3 projekty vyhlášené Odborem životního prostředí Středočeského kraje. 

Dva vyučující se zúčastnili výjezdního semináře Praxí ke kvalitě do Rakouska pro učitele 

přírodovědných a technických předmětů a koordinátorka EVVO absolvovala seminář „Odpady ve 

městě Příbram“. 

 
               

Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, zaměstnavateli, úřady práce, odborovými 

organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními partnery a dalšími subjekty při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

 

Spolupráce školy se zřizovatelem a městem je na velmi dobré úrovni. Představitelé kraje navštěvují 

školu při významných akcích. Obdobná spolupráce je i ve vztahu s městem Březnice.  

 

 

Starosta města Březnice, který je zároveň zastupitelem Středočeského kraje a členem Školské rady 

při SOŠ Březnice, se zúčastňuje všech významných společenských událostí školy, např. předávání 

maturitních vysvědčení pro středoškoláky a diplomů pro absolventy vyšší odborné školy. Zároveň 

je město Březnice partnerem v našem projektu „Inovace vzdělávacího programu v souladu s 

potřebami trhu práce na VOŠ Březnice“. V září 2012 se starosta a pracovnice sociálního odboru 

zúčastnili schůzky partnerů projektu. 

Naši žáci oživují kulturním programem různé akce města (např. vítání nových občánků). Úzká 

oboustranná spolupráce a vzájemná výpomoc probíhá i s mateřskými školami, ZŠ, ZUŠ, Domovem 

Březnice, poskytovatelem sociálních služeb, Domovem Rožmitál pod Tř. a dalšími zařízeními 

v okolí města. 

 

Na škole dlouhodobě pracuje odborová organizace, která se aktivně zapojuje do činnosti školy. Je 

partnerem při tvorbě kolektivní smlouvy a organizuje kulturně společenský život zaměstnanců, 

zájezdy do divadel, setkání s důchodci apod. Je informována o personálních změnách, plánech, 

aktivitách a činnostech školy pro další období. 
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Škola je členem Agrární komory, Hospodářské komory, Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj 

venkovského prostoru a Asociace vyšších odborných škol. Úzce spolupracuje s Úřadem práce 

Příbram. 

        Zároveň pravidelně komunikujeme se školními závody a firmami, institucemi a úřady, které 

využívají naši žáci a studenti pro praktické činnosti a seznámení se s praxí v rámci svých    

individuálních, skupinových či  prázdninových praxí.  

Pro obory sociální činnosti střední školy a pro obory vyšší odborné školy škola navazuje a 

realizuje velmi úzkou spolupráci s vedeními sociálních zařízeních a úřadů ve spádové oblasti. Těsná 

spolupráce je podložená uzavřenými dohodami o spolupráci, které se každoročně obnovují. Tyto 

smlouvy umožňují specifikaci podmínek a požadavků školy a konkrétního zařízení na realizaci 

praktického vyučování. Konkrétní znalost požadavků praxe na naše absolventy soustavně 
ovlivňuje jak teoretickou, tak i praktickou složku odborného vzdělávání. Přehled pracovišť, s nimiž 

škola při realizaci praktické výuky úzce spolupracuje, vychází i z realizace našeho projektu.  

 

Partnery naší školy jsou: 

- Město Březnice 

- Město Rožmitál pod Třemšínem 

- Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb 

- Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb 

- MŠ, ZŠ a PŠ Příbram 

- ALKA, o.p.s., Příbram 

- Úřad práce Příbram 

- Dům s pečovatelskou službou, Příbram 

- Dům s pečovatelskou službou, Březové Hory - Příbram 

- Domov  Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb 

- Domov seniorů Dobříš, poskytovatel sociálních služeb 

- Pečovatelská služba, Rožmitál pod Třemšínem 

- Dětská odborná léčebna Ch.G. Masarykové, Bukovany 

- SANCO Sdružení domácí péče, Příbram 

- KROK, poskytovatel sociálních služeb, Kamýk nad Vltavou 

- Dětské domovy ( Solenice, Písek, Nepomuk ) 

- Dětský domov „Pepa“ Lazec  

- Probační a mediační služba, Příbram 

- Městské jesle a rehabilitační stacionář ,Příbram  

-  Mateřská centra – Březnice, Rožmitál pod. Třemšínem, Příbram, Sedlčany, Dobříš 

- aj. 

 

Pro obory Agropodnikání jsou školními závody:    

- ZOD Pňovice 

- Agrospol Bubovice 

- ZD Krásná Hora 

- Primagra Milín 

- Blatenská ryba 

- ÚKZÚZ Vysoká 

- ZOD Starosedlský Hrádek 

 

Pro odbornou praxi využívají žáci  oboru Informační technologie různé odborné firmy a podniky, 

např. 

- CZC s. r. o. Příbram 

- PC Centrum Příbram 

- Šimůnek servis VT Příbram 
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- EN-ART s. r. o. Příbram 

- Rekralink s. r. o. Příbram 

- Terlstar COM s. r. o. Bohutín 

- aj.          

 

V některých dalších zařízeních se uskutečňují i  odborné exkurze popř. krátkodobé 

stáže žáků a studentů školy. 

 

Naše škola v rámci projektu OP VK „Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu 

práce na VOŠ Březnice“  spolupracuje i s VŠERS, České Budějovice. Cílem je podpora vzájemné 

interakce  a spolupráce mezi VOŠ Březnice a VŠ.  

V rámci spolupráce realizujeme i semináře, na kterých přednášejí odborníci z vysoké školy. 

V průběhu školního roku 2012/2013 se uskutečnily semináře na téma Základy práva EU, Tvorba 

projektů a jejich financování, Základy kriminologie, systém prevence kriminality, Bezpečnostní 

management a Český politický systém. 

14 našich absolventů vyšší odborné školy pokračovalo v navazujícím zkráceném bakalářském 

studiu a získalo titul bakalář. 

 

Aktivity školy uspořádané pro veřejnost a další akce 

Ve dnech  2. - 3. 11. 2012  jsme uspořádali tradiční výstavu ovoce a zeleniny, která byla  spojená se 

Dnem otevřených dveří na VOŠ a SOŠ v Březnici. 

 

Ve společenském 

sále školy mohli 

všichni shlédnout 

mnoho odrůd jablek, 

hrušní, brambor a 

další výpěstky.Pod 

cuketami, patisony, 

dýněmi, mrkví, ale i 

pozdním vínem a 

jinými druhy ovoce 

a zeleniny se 

prohýbaly vzorně 

nazdobené stoly v 

sále.  Dodavateli 

byli sami učitelé bez 

rozdílu odbornosti, 

někteří místní občané a spřátelené zemědělské podniky z blízkého okolí.  

Výstava zároveň sloužila škole  v rámci dne otevřených dveří také k nabídce  jednotlivých 

vyučovacích oborů. Takže pozornosti neunikly obory Agropodnikání s modely zvířat a vzorky 

plodin, Informační technologie s ukázkou osciloskopu s klopným elektrickým obvodem a také 

Sociální činnost se zajímavými pracemi studentů a studentek na téma drogy. Svůj stánek zde měl i 

domov mládeže, kde si mohli mladí i starší vyzkoušet zdobení perníčků. 

Zájemci o studiu mohli pokračovat v další prohlídce školy. Zde měli všichni dveře otevřené.  

 

V prosinci a lednu byly pořádány tradiční dny otevřených dveří  pro uchazeče o studium na střední i 

vyšší odborné  škole. Naši učitelé se zúčastnili rodičovských schůzek 9. ročníků základních škol 

nejen v Příbramském okrese, ale i za hranicemi kraje v okolních základních školách  za účelem 

seznámení rodičů a žáků s vzdělávacím programem naší střední školy. Škola pravidelně informuje 
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veřejnost  o své činnosti prostřednictvím Březnických novin, Periskopu a Příbramska. Veřejnost je 

také informována prostřednictvím školních webových stránek. 

 

V únoru 2013 se uskutečnil na naší škole dvoudenní základní kurz odborné způsobilosti pro získání 

osvědčení prvního stupně k nakládání s přípravky na ochranu rostlin, který pořádala Česká 

společnost rostlinolékařská. 

 

Od února do května 2013 probíhal kurz výpočetní techniky pro seniory, který jsme organizovali pro 

členy Svazu postižených civilizačními chorobami, kteří jsou partneři projektu ROP  a v rámci 

udržitelnosti projektu jsme jim poskytli základní informace k ovládání počítače a internetu. 

 

V  lednu a únoru 2013 se uskutečnily v Kulturním domě Březnice dva maturitní plesy. Výtěžek 

z plesů využívá SRPŠ k financování  aktivit pro žáky. 

 

 

Spolupráce s vysokými školami 

 

I ve školním roce 2012/2013 pokračovala dlouholetá spolupráce s FŽP ČZU Praha, která na naší 

škole vyučuje bakalářský obor Územní a technická správní služba v kombinované formě studia. 

 

Od roku 2012 rozvíjíme spolupráci s VŠERS České Budějovice. Naši absolventi VOŠ mohou 

pokračovat v navazujícím bakalářském studiu. Ve škole se v průběhu roku uskutečnilo několik 

odborných seminářů, např. Sociální systém v České republice, Základy práva EU, Tvorba projektů 

a jejich financování, Základy kriminologie, systém prevence kriminality, Bezpečnostní management 

a Český politický systém.  V tomto školním roce ukončilo 14 našich absolventů vyšší odborné 

školy bakalářské studium a získalo titul Bc. 

 

 

 

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 
 

  

     Ve školním roce 2012/2013 uspořádala škola již popáté rekvalifikační vzdělávací program  Kurz 

pro výkon  obecných zemědělských činností akreditovaný MZe. Tento kurz je určen pro zemědělce, 

kteří nemají potřebné vzdělání pro výkon své  činnosti. Obsah vychází ze schválených osnov 

projektu Ministerstva zemědělství,  zčásti je  přizpůsoben i  požadavkům zemědělské praxe. Osnova 

kurzu je stanovena podle rámcové osnovy a časové dotace v rozsahu 300 h. Zahrnuje presenční 

formu studia, samostudium, konzultace  a zpracování závěrečného projektu.  

Kurz byl zakončen závěrečnou zkouškou a obhajobou absolventského projektu.   

Absolventi  získají kromě nových poznatků  osvědčení pro výkon zemědělské činnosti, které je 

mj. potřebné pro získání některých zemědělských dotací a čerpání  prostředků z fondu EU.   

 

V únoru 2013 se uskutečnil na naší škole dvoudenní základní kurz odborné způsobilosti pro získání 

osvědčení prvního stupně k nakládání s přípravky na ochranu rostlin, který pořádala Česká 

společnost rostlinolékařská. 
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17. Výchovné  a  kariérní  poradenství 
 

Ve škole pracuje Mgr. Jitka Čechurová ve funkci výchovné poradkyně.  

Její práce je zaměřena na následující oblasti a činností: 

 

 Práce s žáky 1. roč.: 

      -    příprava a realizace adaptačního kurzu pro nastupující studenty 

- vyhledání žáků se SPU, zdravotním omezením, s výchovnými či vzdělávacími problémy, 

indiv.konzultace, příp.vypracování individuálního vzdělávacího plánu 

- pomoc při zvládání adaptačních problémů ve škole a v DM 

- zapojení žáků do mimoškolních aktivit a akcí pořádaných v rámci protidrogové prevence 

 

 Práce s žáky 2.– 4.roč.: 

- individuální konzultace při řešení studijních  nebo osobních problémů žáků, konfliktů ve 

třídě apod. 

- hledání možností případného přestupu žáka z důvodu nezájmu o studium, velmi slabého 

prospěchu na jinou SOŠ či SOU, realizace přestupu 

- zapojení žáků do mimoškolních aktivit, zájmových kroužků 

- řešení návrhů a připomínek vzešlých z jednání žákovského parlamentu 

  

 Spolupráce s rodiči: 
- individuální konzultace při řešení výchovných či vzdělávacích problémů, při zdrav. 

omezeních, SPU apod.- hledání řešení, návrh a zprostředkování odborného vyšetření či jiné 

formy intervence 

- v případě vážného narušení vztahů v rodině – nabídka možnosti ubytování ( i na přechodnou 

dobu ) v DM i pro žáky místní či z blízkého okolí 
 

 

 Spolupráce s PPP v Příbrami, Střediskem výchovné péče v Příbrami, OÚ v Příbrami  

         (OSPOD) , MěÚ Březnice, s odborníky z oblasti zdravotní, sociální, právní, s Policií ČR:  

- řešení závažných problémů, speciální péče – IVP ( pro žáky se spec.vzděl. potřebami)  
 

 Práce s žáky maturitních tříd (ve spolupráci s třídními učiteli):  

- zprostředkování informací o  možnostech, požadavcích a formách pomaturitního   

studia na VOŠ a VŠ, správné a včasné vyplnění a odeslání přihlášek  

- prezentace nabídek volných pracovních míst v  regionu – spolupráce s ÚP 

- pomoc při volbě, při přípravě na přijímací zkoušky, konkurzní  či výběrové řízení, 

odvolání proti nepřijetí 

 

 Informovanost veřejnosti: 

      -     informace o možnostech, oborech a formách studia na VOŠ a SOŠ v Březnici,  

            o akcích školy ( regionální tisk, schůzky rodičů žáků devátých tříd ZŠ v regionu, Dny   

            otevřených dveří , apod.) 
 

 

 Další vzdělávání: 

- studium literatury, účast na přednáškách, seminářích dle aktuální nabídky 

- Aktiv výchovných poradců pořádaný 2x ročně PPP Příbram 
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 Projekty: 

- spolupráce se školním metodikem prevence na vypracování minimálního preventivního 

programu  a realizace jednotlivých akcí. 

- příprava a realizace adaptačního kurzu pro studenty prvního ročníku střední školy 

 

 

 

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

(příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) 
 

 

 

Česká školní inspekce provedla během školního roku 2012/2013 celkem třikrát kontrolní činnost. 

V dubnu 2013  byla předmětem kontrolní činnosti veřejnosprávní kontrola využívání finančních 

prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením dle § 160 odst. 1 písm. d) 

a podle § 163 školského zákona, zaměřená na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 

2012. 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů  (protokol čj. ČŠIS-756/13-S). 

 

V květnu a červenci 2013 proběhla státní kontrola ČŠI na dodržování vybraných ustanovení 

školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání, vykonávaná dle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Kontrola byla zaměřena na 

maturitní zkoušky, a to termín odevzdání literárních děl, přihlašování žáků k maturitní zkoušce, 

průběh maturitních zkoušek žáků třídy 4. AV oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie.  

Kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení právních předpisů (protokol čj. ČŠIS-1541/13-S). 

  

V říjnu 2012 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem 

v Praze, územní pracoviště v Příbrami podle  zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  zákona č. 552/1991 Sb., o 

státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolní zjištění k zajištění plnění povinností  o  

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení, tj. školy. Ve dnech 12. 10 2012 a 17. 10. 

2012 byla provedena měření teploty v učebnách, chodbách a třídách školy pracovnicemi KHS. 

Naměřené teploty v obou případech vyhovovaly požadavkům platné legislativy. 

Kontrolou nebyly zjištěny hygienické nedostatky. 

 

V listopadu 2012 bylo provedeno Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem 

v Praze, územní pracoviště v Příbrami kontrolní zjištění podle nařízení EP a Rady ES č. 882/2004  a 

dle zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů,  zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů ve školní jídelně a v bufetu VOŠ a SOŠ Březnice. Nedostatky (pořízení chladícího zařízení 

pro výdej zeleninových salátů a dezertů) a zpracování příručky  k systému HACCP) byly v termínu 

odstraněny.  

Nebyly uloženy žádné sankce ani nápravná opatření.  

 

V květnu 2013 proběhlo kontrolní zjištění podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště 

v Příbrami. Byly odebrány vzorky  teplé vody na domově mládeže.  

Výsledek: Vzorek teplé vody vyhověl ve sledovaných ukazatelích požadavkům platné legislativy. 
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19. Další činnost školy 
 

 

Školská rada pro střední školu  a  školská rada pro vyšší odbornou školu byly ustanoveny na 

základě nařízení § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb.  Školské rady jsou zřízeny na naší škole 

dvě, a to tříčlenná školská rada pro střední školu  a tříčlenná školská rada pro vyšší odbornou školu. 

V každé radě jsou zástupci za zřizovatele, kteří byli jmenováni Radou kraje, dále zástupci za žáky a 

studenty a zástupci za pedagogy. Všichni byli zvoleni na tříleté období. Obě rady se dohodly, že 

jejich jednání bude probíhat současně a zápisy z jednání školské rady budou zveřejněny na 

webových stránkách školy www.sbrez.cz. Na jednání dne 12. 10. 2012 byla projednána a schválena 

„Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012“ a školská rada byla seznámena 

s činností a plánem školy, s návrhem rozpočtu pro školní rok a se stavem projektové činnosti školy, 

materiálním, personálním zabezpečením školy a s koncepčním záměrem školy. Další schůzka 

školské rady VOŠ a školské rady SOŠ se uskutečnila 27. 2. 2013, kdy byli navrženi zástupci za 

školské rady do konkurzní komise na obsazení místa ředitele školy VOŠ a SOŠ Březnice. Školské 

rady se scházejí scházet minimálně  2x ročně a na svých jednáních se vyjadřují k činnosti školy a 

schvalují předepsané pedagogické dokumenty, zejména výroční zprávu, školní řád apod. 

. 

 

Školní parlament je složen ze zástupců žáků jednotlivých tříd SOŠ i studentů  VOŠ. Na svých 

schůzkách řeší žáci a studenti běžné problémy a požadavky společně s vedením školy. Zvou si na 

jednání dle potřeby výchovnou poradkyní, vedoucí školní jídelny, zástupkyni ředitele či učitele. 

Ředitelka školy je pravidelně zvána na každou schůzku.  Celkově lze uvést, že činnost školního 

parlamentu byla po zvolení nového předsedy v tomto školním roce méně aktivní. Názory  a podněty 

žáků  a studentů jsou vedením školy konzultovány. Pokud je to v možnostech školy, je snahou a 

zájmem vedení školy požadavky žáků plnit. Ke svým připomínkám mohou studenti využít i 

schránku důvěry. Komunikace mezi vedením školy a školním parlamentem je dle hodnocení žáků 

dostačující a odpovídající. 

 

Sdružení rodičů a přátel školy je dobrovolnou organizací složenou z rodičů žáků SOŠ. Většina 

rodičů (cca 160) je členem SRPŠ. Příjmy SRPŠ tvoří členské příspěvky a drobné finanční dary od 

sponzorů. Úkolem SRPŠ je vzájemná spolupráce mezi školou a rodiči žáků ke vzájemnému 

prospěchu, zejména v oblasti výchovné práce.. Na schůzky výboru SRPŠ je zvána ředitelka školy 

k projednávání různých otázek a informování SRPŠ o plánech a činnosti školy. Lze konstatovat, že 

vzájemná spolupráce mezi vedením školy a  SRPŠ dobře funguje a slouží vzájemnému prospěchu. 

SRPŠ pomáhá finančně zajistit nebo podpořit některé akce. Každoročně poskytuje prostředky na 

odměny nejlepším studentům, přispívá na ceny a věcné odměny pro vítěze sportovních a jiných 

zájmových soutěží a činnostech ve škole a na domově mládeže, přispívá na dopravu na lyžařské 

zájezdy, kulturní a sportovní akce a na provoz internetu, ke kterému mají žáci neomezený přístup. 

Významně se podílí i na organizaci maturitního plesu čtvrtých ročníků.  Evidencí hospodaření je 

pověřena hospodářka. Členové výboru SRPŠ se schází 2x do roka dle vypracovaného plánu a 

projednávají důležité otázky, např. schvalování výše členského příspěvku, schvalování  rozpočtu 

hospodaření na stanovený rok, zprávu o hospodaření a čerpání prostředků, příspěvky na soutěže aj. 

Každoročně je výbor doplňován  o zástupce rodičů žáků prvních ročníků. 

 

 

 

http://www.sbrez.cza/
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20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 
 

 
I. Základní údaje o hospodaření školy  

 

Základní údaje o hospodaření školy  

v tis. Kč 
Za rok 2012 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2013 (k 30. 6.) 

 Činnost Činnost 

 Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  24.933 657 10.743 213 

2. Výnosy celkem  24.913 848 10.963 347 

z toho příspěvky a dotace na provoz 22.150 0 10.022 0 

 
ostatní výnosy  2.763 848 941 347 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
-20 191 220 134 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2012 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 103 

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) 

celkem (INV) 
226 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 

účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)  
18.401 

 přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 16.198 

 z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 11.935 

 ostatní celkem
1
 (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…) 2.203 

  ÚZ 33019 – IPO OPVK  2.172 

  ÚZ 33031 – Peníze středním školám EU 31 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem 

(NIV) 
3.577 

 běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 3.088 

 ostatní účelové výdaje celkem
1
 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003,…) 263 

  ÚZ 011 – Fond mládeže a sportu 100 

  ÚZ 012 – Opravy  163 

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM 

EHP/Norsko atd.)
 
 

172
 

 

Komentář k ekonomické části:  

Hlavním zdrojem příjmů naší školy, příspěvkové organizace Středočeského kraje,  jsou prostředky 

přidělené zřizovatelem a MŠMT. I přes nižší provozní dotaci, ve srovnání s minulými roky, 

skončilo hospodaření za rok 2012 se ziskem (viz výše uvedená tabulka). Přestože v hlavní činnosti  

bylo dosaženo i přes maximální úspory ve všech činnostech školy ztráty, konečný . hospodářský 

výsledek za rok 2012  byl vzhledem k vyššímu zisku doplňkové činnosti kladný. Za první pololetí 
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roku 2013 je výsledek taktéž ziskový, a to jak v hlavní i doplňkové činnosti.. Závazné ukazatele, 

stanovené zřizovatelem, byly dodrženy.  

Při inventarizaci majetku k 31. 12. 2012, která byla prováděna v průběhu měsíců listopad a prosinec 

2012, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

K 30. 6. 2013 nejsou evidované závazky a pohledávky s ohroženou splatností. 

 

Movitý i nemovitý majetek byl využíván nejen v hlavní činnosti, ale i pro doplňkovou činnost 

vymezenou zřizovací listinou. Spravovanému majetku je věnována náležitá péče. V průběhu 

školního roku 2012/2013 byla většina  drobných oprav a údržby majetku  zajišťována vlastními 

silami.  

V průběhu školního roku, ale především o prázdninách byly provedeny drobné opravy  a udržování 

majetku jak v učebnách školy, tak i na domově mládeže a ve školní kuchyni. V domově mládeže 

byla provedena výměna podlahové krytiny v hodnotě 14 531,-- Kč, zakoupen nábytek do 

vychovatelny a na pokoje DM v hodnotě 57 540,-- Kč. Ve školní jídelně byly vyměněny garnýže a 

zakoupeny nové záclony.   Ve 4 kabinetech vyučujících ve škole byla vyměněna osvětlovací tělesa, 

v učebnách byly namontovány stínící okenní žaluzie a vyměněno promítací plátno. V nově zřízené 

učebně  Sociální činnosti byly  provedeny sanitární obklady a taktéž v učebně Studentská kancelář.  

O hlavních prázdninách byly vymalovány učebny a provedeny opravy nátěrů v budově školy, na 

domově mládeže a ve školní jídelně. Zároveň jsme opravili omítky na zahradním skleníku na 

botanické zahradě. 

V prosinci byla zakoupena zahradní mechanizace pro potřeby výuky žáků oboru Agropodnikání 

v celkové výši Kč 62 507,--. Do školní kuchyně byla na doporučení KHS zakoupena chladnička a 

další vybavení v hodnotě téměř 50 tisíc korun.O prázdninách v červenci byl  proveden ochranný 

nátěr ploché střechy na budově domova mládeže v hodnotě 62 162,-- Kč. Ve škole v učebně 

Studentská kancelář byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů v hodnotě 25 tisíc a 

rekonstrukce podlahy v hodnotě 110 129,-- Kč. Zároveň byla v této učebna vyměněna dřevěná okna 

za plastová v hodnotě 70 tisíc korun. 

 

Během školního roku 2012/2013 jsme uskutečnily tyto větší akce a nákupy majetku: 

Z investičního fondu jsme v červenci  2013  pořídili průmyslovou myčku nádobí do školní kuchyně  

v hodnotě 119 973,-- Kč a v srpnu do kanceláře školy multifunkční kopírovací stroj  v hodnotě 

65 401,-- Kč. 

V říjnu 2012 byly zakoupeny posilovací stroje do posilovny v hodnotě Kč 113 318,-- z prostředků 

Středočeského kraje. 

Velkou akcí byla výměna dřevěných oken a dveří za plastová na domově mládeže a ve školní 

jídelně.Tato akce byla částečně financována z příjmu z pronájmu a probíhala  postupně v několika 

etapách. 

 

Zákonem stanovené revize strojů, přístrojů  a zařízen a pravidelné kontroly jsou zajišťovány dle 

platných předpisů, případné nedostatky ihned odstraňovány. 

 

V oblasti energií byly zpracovány Průkazy energetické náročnosti budov: 

- pro budovu školy s výsledkem –  „ E“ nehospodárná 

- pro budovu domova mládeže -     „ D“ méněhospodárná 

ke snížení spotřeby energií přispěje i postupná výměna dřevěných oken za plastová a maximální 

hospodaření a šetření ve spotřebě energií.  

 

V době vegetačního klidu došlo k dalšímu vykácení několika starých stromů v areálu školy. Jednalo  

se o přerostlé, proschlé topoly, které je třeba postupně odstranit, abychom zajistili bezpečnost žáků 

a budovy domova mládeže.. Na místo starých stromů byly vysázeny nové dřeviny. 

Vlastní areál školy představuje nejen péči o budovy, ale i rozsáhlou údržbu venkovních ploch, a to 

jak parkové části, zahrady i školního hřiště. Údržbu těchto ploch zajišťujeme i přes tu skutečnost, že  
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v provozním příspěvku  nejsou tyto zvýšené náklady zahrnuty. Jedná se např. o sekání trávy 

v celém areálu, v zimním období úklid sněhu a též náklady na provoz školního hospodářství – 

školní zahrady a obhospodařovaných polí.  

 

Významným zdrojem mimorozpočtových příjmů školy je doplňková činnost, která zahrnuje 

především  výnosy z drobných služeb zemědělské činnosti a v letošním roce poměrně vysoké  

příjmy z ubytování na domově mládeže v době prázdnin.  

 

Neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 164 tisíc korun ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu. Tato jednotná platba na plochu byla použita na činnost  školního hospodářství. 

8 tisíc korun činila dotace z ÚP Příbram. 

 

 

 

 

Informace o výsledcích kontrol 

 

V únoru 2013 byla provedena kontrola plnění povinností vyplývajících z ustanovení právních 

předpisů dle § 3 odst. 1, písm. c, d) a § 5 odst. 1, písm. a) zákona o inspekci práce č. 251/2005 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj.  Zjištěné 

drobné nedostatky byly ihned odstraněny. Nebyly uloženy žádné sankce a ani nápravná opatření.  

 

V květnu 2013  provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna Příbram  kontrolu plateb pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Výsledkem 

kontroly bylo zjištění nedoplatku pojistného ve výši 923,- Kč. Tento nedoplatek byl neprodleně 

uhrazen. Nebyly uloženy žádné sankce a ani nápravná opatření.  

 

 

 

 

 

 

 

21. Závěr 
 

 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 se za uplynulé hodnocené 

období řádně zvládla všechny úkoly, které vyplývají ze zřizovací listiny. Vzdělávací program 

zahrnuje 5 oborů střední školy a 3 obory vyšší odborné školy. Po kratší odmlce jsme opět otevřeli 

obor vyšší odborné školy Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami. Obor 

Sociálněsprávní činnost na vyšší odborné škole  se ukázal jako velmi žádaný obor, a to jak v denní i 

dálkové formě studia. Avšak z důvodu lepší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce  zejména 

sociálních pracovníků jsme  přistoupili k akreditaci nového oboru – Sociální práce,  který jsme od 

1. 9. 2012 začali vyučovat. Tento nově akreditovaný program vyšší odborné školy s kreditním 

systémem je určen jak  pro denní, tak i kombinovanou formu studia. Nový obor byl zapsán do 

školského rejstříku MŠMT od 1. září 2012. 

 

První absolventi dálkového studia VOŠ pokračují v navazujícím ročním studiu na VŠERS České 

Budějovice, pobočka Příbram a získají tak bakalářský titul.  
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Úspěšnost našich maturantů u maturitní zkoušky lze hodnotit jako velmi dobrou ve státní části, tj.  u 

didaktických testů  i písemných prací jak z českého jazyka i cizích jazyků. Pouze 5 žáků opakovalo 

tuto část v podzimním termínu. 10 žáků konalo ústní zkoušky z jazyků. Slabší výsledky prokázali 

maturanti v profilové části, především u zkoušky z odborných předmětů oboru Informační 

technologie. Téměř polovina maturantů podcenila přípravu na maturitní zkoušku z volitelných 

předmětů. V podzimním termínu opravné zkoušky úspěšně zvládli.. Nejúspěšnější byli studenti 

oboru Agropodnikání, kteří zvládli maturitní zkoušky v jarním termínu.  Všichni absolventi naší 

školy (střední odborné i vyšší odborné) získávají kromě vysvědčení, diplomu i europass v českém a 

anglickém jazyce. 

 

 

I nadále se projevuje pokles žáků nastupujících na střední školu a i v dalších letech bude tento vývoj 

dle demografického vývoje pokračovat. Je nutno zaměřit všechny prostředky na získání co 

největšího počtu přijímaných žáků a nabídnout jim kvalitní střední vzdělání zakončené maturitní 

zkouškou.  

 

 

Dlouhodobá spolupráce pokračuje s ČZU Praha, Fakultou životního prostředí, která využívá na naší 

škole konzultační středisko oboru Územní technická a správní služba. Bakalářské kombinované 

studium ČZU na naší škole navštěvují nejen naši absolventi, ale též pracující zájemce z různých 

oblastí regionu.  

 

 

Škola hospodaří s prostředky získanými především od zřizovatele. Dále se snaží využít doplňkové 

činnosti a zároveň hledá cesty získání dalších finančních prostředků z projektů, především z EU. Od 

února 2012 do ledna 2014 realizujeme projekt  „Inovace vzdělávacího programu v souladu s 

potřebami trhu práce na VOŠ Březnice“, reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0018 a  od září 2012  

projekt „Zkvalitnění výuky na SOŠ Březnice“ s celkovým rozpočtem Kč 953 350,--. Tento projekt 

budeme realizovat po dobu dvou následujících školních roků, tj. do června 2014. 

 

 

I v nadcházejícím období je naším cílem nejen podat, ale především uspět v obdobných projektech, 

které by směřovaly nejen k rekonstrukci školní kuchyně a  zejména ke  zkvalitnění výuky na střední 

škole. V rámci zvyšování kvality ve vzdělávání jsme podali projekt „Moderní techniky ve výuce 

ICT“ , který však neprošel hodnotící komisí a nebyl určen k realizaci. 

 

Pokračujeme v mezinárodní spolupráci s městem Lindowem,  umožňujeme našim žákům a 

studenům výjezdech do SRN na Mládežnické umělecké léto, jednodenní zahraniční zájezdy či 

studijní pobyty v Anglii.. Na tuto spolupráci chceme navázat v následném období. 

Znovu se pokusíme získat podporu  v projektu Comenius, Partnerství škol. 
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Základní filosofií budoucího vývoje školy je především přizpůsobení se požadavkům trhu práce a 

zároveň postupné zvyšování  úrovně vzdělání absolventů školy. K tomu je třeba zajistit kvalitní 

pedagogický sbor, usilovat o modernizaci strojového parku zemědělské techniky a o pravidelnou 

obměnu výpočetní techniky, intenzivně spolupracovat s partnery a podniky v oblasti odborné praxe, 

soustavně usilovat o získání peněz z ESF, podporovat sportovní a kulturní mimoškolní aktivity žáků 

a studentů jako součást primární prevence a podporovat účast žáků v soutěžích. 

 

Uvědomujeme si, že je ve složitém a proměnném systému a prostředí školy nelze dosáhnout 

dokonalého stavu,  při kterém by nebylo již co zlepšovat. Je však potřeba se o to neustále snažit 

 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:                       7.  října 2013 

 

 

 

Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka školy          ……………………………..    

 

 

 

 

 

 

 

Datum projednání v školské radě:          10.  října 2013 

 

 

 

Školská rada SOŠ schválila výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013 

předsedkyně školské rady SOŠ  

Mgr. Jana Horníková                                …………………………………. 

 

 

 

 

Školská rada VOŠ schválila výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013 

předsedkyně školské rady VOŠ   

Ing. Jaroslava Hájková                          ………………………………….       


