
 
Červenec – srpen 2013 
 

• Schválen nákup učebnic pro obor nástrojař „Strojírenská technologie“, 
dataprojektorů, propagačního stánku pro potřeby prezentace školy, nerezového 
stolu do kuchyně – Jáchymova,  
 

 
Září 2013 
 
 

Jména a příjmení členů školské rady:   
 
Předseda:    Ing. Jan Konrád 
bydliště:     
 
člen školské rady:   Ing. David Hembera 
bydliště:     Dolní Pěná 110, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
člen školské rady:   Mgr. Pavla Havelková 
bydliště:    Vajgar 682/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
člen školské rady:                             Mgr. Petr Šulc 
bydliště:                                            Dolní Pěna 128, 377 01 Jindřichův Hradec 

člen školské rady:   Ing. Martin Tuček 
bydliště:   Václavská 102/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
   
člen školské rady:    Mgr. Radek Němec 
bydliště:    Schwaigrova 572/II, 377 01 Jindřichův Hraec 
 
člen školské rady:   RNDr. Vladimír Tůma 
bydliště:    Sládkův kopec 914/II, 377 01 Jidřichův Hradec 
 

člen školské rady:             doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc. 
bydliště:     Dělnická 275/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
     
člen školské rady:    Ladislav Bláha  - starosta města Nová Bystřice 
bydliště:   Žižkova 366, 378 33 Nová Bystřice 

 

 

 

 

 

• Aktivní obory v daném školním roce 
 
Pracoviště Jáchymova 
 
 



1. Ekonomika a podnikání 63-41-M/01  
 

2.   Informační  technologie (kód: 18—20- M/01) 
 
3.   Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01) – obor zaměřen na logistiku a    
      obslužné počítačové  systémy.  

  
 
Pracoviště Miřiovského 
 
Oprávnění k výuce uvedených oborů vzdělání je potvrzeno rozhodnutím MŠMT ČR o 
zařazení SOU J.Hradec do sítě škol pod číslem jednacím 22676/04-21 ze dne 
20.srpna 2004 a je v souladu s nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů 
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, dle „Rámcových  vzdělávacích programů“  a „Školních vzdělávacích 
programů“, dále pak dle  zřizovací listiny Jihočeského kraje sestavené na základě 
usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje č. 185/2005/ZK  ze dne 21. června 2005 a 
usnesením č.257/2005/ZK ze dne 13.září 2005 podle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů. 
 
1. Obor vzdělání 36-67-H/01 zedník – Školní vzdělávací program vznikl podle návrhu 
rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 26-51-H/02 Elektrikář – 
silnoproud 
 
2. Obor vzdělání 66-51-H/01 prodavač se zaměřením pro smíšené zboží - Školní 
vzdělávací program vznikl podle návrhu rámcově vzdělávacího programu pro obor 
vzdělávání 66-51-H/01 Prodavač 
 
3. Obor vzdělání 26-51-H/02 elektrikář-silnoproud - Školní vzdělávací program vznikl 
podle návrhu rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání  26-51-H/02 
elektrikář-silnoproud 
 
4. Obor vzdělání 65-51-H/01 kuchař-číšník - Školní vzdělávací program vznikl podle 
návrhu rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání  65-51-H/01 kuchař-
číšník 
 
5. Obor vzdělání 23-55-H/01 klempíř  -Školní vzdělávací program vznikl podle návrhu 
rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 23-55-H/01 klempíř 
 
6.  Obor vzdělání 23-52-H/01 nástrojař  - Školní vzdělávací program vznikl podle 
návrhu rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání  23-52-H/01 nástrojař 
 

• Nákup ventilátoru do kotelny na hale praxe – Nový Dvůr a  nivelačního 
přístroje pro obor „Zedník“ 
 

• Zakoupen centrální router do budovy Jáchymova v hodnotě 20.000.--Kč 
 

• Zakoupeno sportovního vybavení do tělocvičny v hodnotě 10.000,--Kč 
 

• Provedena oprava kotle na severní straně domova mládeže v hodnotě 
15.000,--Kč 



 
Říjen 2013 

 
• Provedena úprava dvora na pracovišti Miřiovského a zvětšen prostor pro 

parkování zarovnáním hrdla studny 
 

• Vzhledem ke špatnému stavu krovu budovy domova mládeže byla zadána 
statická studie k posouzení a stav byl dle studie shledán  jako havarijní. Studie 
předána  vedoucí OŠMT JčK 
 

• Vybudována přípojka topení pro novou dílnu – nástrojárnu na Novám Dvoře, 
zakoupena mikrovlnná trouba do kuchyňky a  profi sada gola klíčů 
 

• Zakoupen notebook pro administraci projektu OPVK 
reg.č.CZ.1.07/1.1.14/01.0025,Podpora technických oborů SOŠU Jindřichův 
Hradec a CZ.1.07/1.5.00/34.0202 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím 
ICT a Podpora technických oborů (OP VK), jeden notebook na halu praxe,  

 
 
• Soutěž v psaní na klávesnici – Domažlice, 22. - 23.10.2013 

Ve dnech 22. října a 23. října 2013 se na domažlické Obchodní akademii konal 2. ročník 
soutěže 2. ročníků středních škol a mladších žáků ZŠ v psaní na klávesnici PC ve výukovém 
programu ZAV. Podobná soutěž probíhá také ve Valašském Meziříčí, kde je již tradicí. 

Patronem soutěže se i letos stali manželé Zaviačičovi.  

Soutěže se za naši školu zúčastnili 3 studenti z 2. ročníku, oboru Informační technologie: 
Tomáš Venkrbec, Jan Kratka a Lukáš Syrovátka. 

První den se konal nepovinný bodovaný trénink soutěžích, ve kterém získal Tomáš Venkrbec 
2. místo. 

Druhý den psali studenti celkem 3 desetiminutové opisy. První byl z obrazovky s penalizací 
minus 10 úhozů za neopravenou chybu, druhý se uskutečnil podle papírové předlohy 
s penalizací mínus 50 úhozů za neopravenou chybu a třetí desetiminutový opis byl opět 
z monitoru - s penalizací mínus 100 úhozů za chybu. 

Druhý den získal Tomáš Venkrbec 2 x čtvrté místo, 1 x třetí místo a celkově byl 4. 

Dobře si vedl i Jan Kratka: obsadil 9., 11., 15., 16. místo a celkově byl 14.  

Lukáš Syrovátka byl 13., 22., 2 x 17. a celkově 20. 

Naše škola obsadila 3. místo z 10 soutěžících škol. 



Velký dík patří i pořadatelům za krásné a milé soutěžní prostředí. 
 

Mgr. Marie Kalkusová 

 
Listopad 2013 
 

• Mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici – pro zrakově postižené žáky, 
7.11.2013, Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro 
zrakově postižené, Praha 5.  
 

Část autentické sdělení našeho studenta, Martina Bočka: 
Této soutěže jsem se účastnil i já. Opravdu, příprava na tuto soutěž mě stála velké úsilí, 
věnoval jsem velké množství každodenního psaní k tréninku, abych dosáhl co nejlepšího 
výkonu.  
Na soutěž jsem jel já, má paní asistentka a pan ředitel naší školy. Vyjížděli jsme asi ve čtvrt 
na sedm ráno a přijeli jsme na místo určení asi ve třičtvrtě na devět, takže díky tomu jsme měli 
spoustu času.  
V 09:00 začalo slavnostní zahájení soutěže. Všichni jsme byli představeni, uvítali nás. Byli tam 
soutěžící z Prahy, Plzně, Brna, Slovinci a Slováci. Zahájení trvalo asi pět minut.  
Když představování skončilo, šli jsme do občerstvovací místnosti. Tady jsme si mohli dát čaj, 
kávu, ale byly zde i buchty, křupky a jiné pamlsky. Od konce slavnostního zahájení asi po chvíli 
se začalo soutěžit. Soutěžilo se ve skupinkách po čtyřech lidech, já jsem šel na řadu asi 
v 10:45.  
Když jsem byl zavolán, šla se mnou i má paní asistentka, aby mi diktovala text z předlohy, 
kterou jsme obdrželi již v soutěžní místnosti. Vše jsme si měli připravit, paní asistentka mi 
pomohla s notebookem, spustil jsem ho a počkal jsem, až mi naběhne, každý dostal tolik času, 
kolik potřeboval. Když jsme byli všichni připraveni, dostali jsme čas na rozepisování, který byl 
také individuální podle toho, jak to každý potřeboval. Rozepisovali jsme se již ze soutěžní 
předlohy. Když jsme byli rozepsaní a připravení soutěžit, odstartovali nám čas a my jsme začali 
psát. Soutěžilo se celkem deset minut. Po deseti minutách byla soutěž ukončena a skupinka 
opustila soutěžní místnost.  
 
Mohu s klidem říci, že jsem nebyl ani trochu nervózní, vůbec jsem si neuvědomoval, že proti 
někomu soutěžím.  
Vyhlašování výsledků proběhlo ve 14:15. Přiznám se, že při vyhlašování jsem byl celkem 
nervózní, protože jsem vůbec nevěděl, jak to dopadne. Závěr je takový, že jsem třetí 
z celkového počtu 41 soutěžících.  
Závěr – myslím si, že jsem se hodně připravoval, pocity, které jsem měl, když jsem si šel pro 
medaili nemohu vůbec popsat, mám z toho velkou radost, protože jsem dosáhl výkonu, se 
kterým jsem vůbec nepočítal.  
 
Martin Boček 
student 4. ročníku SOŠ a SOU Jindřichův Hradec 
 



 
 
 
 

• Soutěž „ pišQorky 8. 11. 2013: 
 
Občanské sdružení Student Cyber Games  súolečně s IT oddělením organizují  
soutěž v pišQorkách dne  8. 11. 2013 v budově pracoviště Jáchymova 
Pomocníci organizátora: 
3C 
Podpora: Petr Fuk  
Podpora: Tadeáš Bartoň 
3A 
Podpora: Michal Fučík 
Podpora: Miroslav Konhefr 
Podpora: Vít Bašta  
 
Název týmu: Sodomagoři 
4C 
Soutěžcí: Aleš Cudlín 
Soutěžcí: Adam Vojta 
Soutěžcí: Radek Kočí 
Soutěžcí: Jakub Pavlát 
Soutěžcí: Luboš Nedbal 
Soutěžcí: Aneta Batistová  
Soutěžcí: Karla Papajová 
 
Název týmu: Rohlíčci 
4C 
Soutěžcí: Filip Hudeček 
Soutěžcí: Radek Oberreiter 
Soutěžcí: Zdeněk Potměšil 
Soutěžcí: Jakub Tuček 
Soutěžcí: Jiří Prokýšek 
Soutěžcí: Martin Koutný  
Soutěžcí: Daniel Ráž 
 
 
Název týmu: FC Masters 
2C 
Soutěžcí: Jakub Šmíd 
Soutěžcí: Milan Jordán 
Soutěžcí: Josef Bauer 



Soutěžcí: Jakub Dvořák 
Soutěžcí: Anna Lorencová 
Soutěžcí: Michal Babouček  
Soutěžcí: Tomáš Venkrbec 
 
Název týmu: FC F.P. 
2C 
Soutěžcí: Marek Šimánek 
Soutěžcí: Vlastimil Musel 
Soutěžcí: Jan Kratka 
Soutěžcí: Lukáš Syrovátka 
Soutěžcí: Mojmír Holec 
Soutěžcí: Vilém Solař  
Soutěžcí: Martin Krafka 
 
 

• Soutěž ZAV v psaní na klávesnici s mezinárodní účastí, 7.- 8.11.2013 

Dne 7. a 8. listopadu 2013 jsme se zúčastnili soutěže ZAV v psaní na klávesnici 
s mezinárodní účastí (školy z Maďarska a Slovenska) v Hodoníně ve škole Gymnázium, 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. 

Naše škola SOŠ a SOU J. Hradec byla jediná, která reprezentovala Jihočeský kraj. Soutěže 
se zúčastnilo 74 soutěžících z 26 škol. 

Za naši školu soutěžili 3 studenti z oboru Informační technologie: Tomáš Venkrbec a Jan 
Kratka z 2. C a Tadeáš Bartoň z 3. C. 

Soutěžilo se v bodovaném tréninku, v desetiminutovém opisu z obrazovky s penalizací 10 
úhozů za chybu, v desetiminutovém opisu z předlohy s penalizací 50 úhozů za chybu a 
v desetiminutovém opisu z obrazovky s penalizací 100 úhozů za chybu. 

Tomáš Venkrbec skončil v kombinaci 33., Tadeáš Bartoň 55. a Jan Kratka obsadil 66. místo.  

Naše škola se umístila na 16. místě z 26 škol. 

Mgr. Marie Kalkusová 

 

• Studentské trenérské centrum (STC), 17. prosince 2013 
Finále se uskutečnilo v budově společnosti Microsoft, Vyskočilova 
1461/2a, 140 00, Praha 4. 

Finalista Petr Fuk, 3.C v MICROSOFT trenérském centru STC v centrále MS v Praze, 
17.12.2013 



Petr Fuk 3.C je finalista a jeho úspěch je  výsledkem aktivit od minulého září. 
Krajská kola měla kolem 60-80 lidí (zúčastnily se všechny kraje v ČR). 
V republikovém finále jich přibližně  2x 25 (dopoledne -  odpoledne). 
Finále probíhá na 3x. 

Za celou republiku je přijato ročně asi 9 studentů 
Akce probíhá  formou pohovorů před komisí jejich vlastních personalistů a 
velkohlavounů MS ČR. 

Ing. M. Tuček 

 * zde se můžete dočíst o STC vše 

http://www.microsoft.com/cze/education/students/STC/default.aspx 

Úspěch našeho žáka  je výsledkem intenzivní komunikace s Microsoftem od minulého roku. 

Žáci se pak už samovolně zajímají v rámci programu, do kterého jsou návštěvou IT Campů 
(Praha, Brno) a aktivit v inovačních centrech přihlášení.... 

STC je v podstatě nabrání těch žáků do Microsoftu... říkají tomu jakoby "zaměstnanci" s 
cílem naformátovat je přinejmenším pro jejich  
produktovou propagandu. 

Následující dva roky budou jezdit na interní vzdělávání po EU a budou z nich dělat 
profesionální produktové školitele. Toto však ale není  podmínkou, ... pokud budou chtít dělat 
SW vývoj, nebo marketing, podporu HW... je to čistě na nich, jsou již součástí MS... dostávají 
i obecné přístupy do společnosti. 

Byli jsme už 6x na "IT Camp" ... tedy na detailních produktových školení týkající se služeb od 
desktop operačních systémů po cloudové služby. 

Ve škole máme nasazené technologie Office 365 (cloud) a konkurenční Google Docs 
(cloud). 

Studenti mají do všech těchto služeb zdarma přístup a využívají je ve výuce. 

Bomba změna nastane,  až to oživíme na novém školním datacentru pořízeném z projektu 
IPO s názvem: "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" 
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007 

Různě se to ve školách snaží nasazovat, ale s naprostou jistotou to v téhle podobě a míře v 
Čechách nikdo jako my nasazené nemá. 

„Vejšky“ ano, ale nemívají obojí, ... 

http://www.microsoft.com/cze/education/students/STC/default.aspx


 Fotky jsou na našem FB. 

www.sosu.cz 

Velmi podobná záležitost je řešenai s Googlem :) 
http://www.gug.cz/cs/geg ... 

Tady to ve videu vysvětluje komerční partner: 
http://connect.zive.cz/clanky/pavel-dolezal-google-apps-a-chromebooky-rychle-
rostou/sc-320-a-171731/default.aspx 

 
 
Další nákupy a investice: 
 
 

• Rozhodnutí o koupi konvektomatu do cvičné kuchyně na  pracovišti 
Miřiovského 678 

• Objednáno vybudování zabezpečovacího zařízení na halu odborného výcviku 
Nový dvůr od společnosti ELZY spol s r.o. 

• V rámci oboru  „Provoz a ekonomika dopravy“ uskutečněna dne 13.11.2013 
exkurze do logistické společnosti PPL Jažlovice u Prahy 

• Vybudována v nástrojárně na hale OV Nový Dvůr vzduchotechnika a odsávání 
prachu a výparů u obráběcích strojů 

 
 

Sportovní akce 2013-2014 

Reprezentovat naši školu na sportovních akcích mohou pouze studenti, kteří jsou 
řádnými studenty SOŠ a SOU J.Hradec, nemají zdravotní omezení (tzv. 
OSVOBOZENÍ z TEV) a nemají problémy kázeňské ani prospěchové. 
 
   

• NOHEJBAL SŠ se koná 12.6.2014 v 8:30 na antukových kurtech Tyršova stadionu v 
J.Hradci. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. R. Němce osobně, mailem, GSM nebo SMS 
(tel: 739 451 975, radek.nemec@sos-jh.cz) do pátku 6.6.2014 do 13:00. 
 
Přílohy:   Nohejbal ZŠ a SŠ, OK a KK - propozice.doc 
 
NOHEJBAL ZRUŠEN kvůli nízké účasti. 
 
Mgr. Radek Němec 
 

http://www.sosu.cz/
http://www.gug.cz/cs/geg
http://connect.zive.cz/clanky/pavel-dolezal-google-apps-a-chromebooky-rychle-rostou/sc-320-a-171731/default.aspx
http://connect.zive.cz/clanky/pavel-dolezal-google-apps-a-chromebooky-rychle-rostou/sc-320-a-171731/default.aspx
mailto:radek.nemec@sos-jh.cz
http://skola.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=4333&sh=1176066127


• FLORBAL SŠ se konal 10.4.2014 v Městské sportovní hale v J.Hradci a v tělocvičně TJ 
Slovan v J. Hradci. Naše škola měla v soutěži 2 družstva, jedno za SOŠ  a jedno za 
SOU. Celkově se turnaje zúčastnilo 11 družstev. Družstvu chlapců z SOŠ se podařilo 
obsadit 3. místo ve skupině a chlapcům z SOU 5. místo ve skupině. 
 
Přílohy:   Florbal SŠ a SOU - kat. V.doc ,   Rozlosování 2.VERZE - florbal SŠ a SOU - kat. 
V.doc 
 
SOŠ 

 
 
SOU 

 
 
Mgr. Radek Němec 
 

• HOKEJBAL SŠ se konal 1.4.2014 na hokejbalovém hřišti u VI. ZŠ Hvězdárna v 
J.Hradci. Naše škola přihlásila do soutěže 2 družstva, jedno za SOŠ  a jedno za SOU. V 
silné konkurenci se družstvu chlapců z SOŠ podařilo obsadit 4. místo a chlapcům z 
SOU 6. místo. 
 
Přílohy:   Hokejbal - propozice.doc 
 
SOŠ 

                
 
SOU 

                
 
Mgr. Radek Němec 
 

http://skola.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=4182&sh=1618935263
http://skola.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=4212&sh=1722515003
http://skola.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=4212&sh=1722515003
http://skola.sos-jh.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=4192&sh=-1026167783
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• SILOVÝ ČTYŘBOJ SŠ se konal 4.3.2014 v tělocvičně TJ Slovan (vedle pekárny DK 
Open, Jarošovská) v Jindřichově Hradci. Naše škola přihlásila do soutěže 4 
družstva, dvě za SOŠ chlapecké a dívčí a dvě za SOU chlapecké a dívčí. V silné 
konkurenci se nejlepšímu družstvu chlapců z SOU JH podařilo obsadit 4. místo. Další 
umístění viz fotopřílohy. 
 
Přílohy:   Silový čtyřboj kat. IV a V CH a D 6-2-2014.doc 
 
SOŠ 

 
 
SOU 

 
 
Mgr. Radek Němec 
 

• V zimních měsících naše škola pořádá jednodenní LYŽAŘSKÉ A SNOWBOARDOVÉ 
KURZY v ČR (N.Bystřice, H.Radouň, Mrákotín, Lipno) i v Rakousku (Karlstift, 
Harmanschlag, Sandl) . Dle aktuálních podmínek, zdatnosti a připravenosti 
frekventantů je rozhodnuto, kdy a jaké lyžařské středisko navštívíme. Přeprava je 
zajiťována autoparkem školy, tj. Peugeot BOXER (tři vozy), Peugeot Partner a Citroen 
Berlingo. Zájemci (i ze stran profesorů) se mohou operativně přihlašovat u Mgr. Radka 
Němce - nejlépe GSM a SMS (v době školy osobně nebo mailem).  
 
Mgr. Radek Němec 
 

• MEMORIÁL KARLA SEDLÁŘE v basketbalu smíšených družstev SŠ se konal 15.11.2013 
ve Sportovní hale JH (vedle zimního stadionu) v Jindřichově Hradci. Naše škola 
přihlásila do soutěže dvě družstva. Družstvo pod vedením Petra Fuka ze 3.C obsadilo 
celkově 3. místo. 
 
Přílohy:   Všeobecné informace 8-11-2013.doc 
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Mgr. Radek Němec 
 

 
Leden 2014 
 

• Vybudována elektrická přípojka pro připojení konvektomatu ve cvičné kuchyni 
na pracovišti Miřiovského  

• Zakoupeny nové hrnce do cvičné kuchyně v hodnotě 25.000,--Kč 
• Objednán nákladní přívěs za osobní automobil typ. NSV 1321 
• Provedena montáž dvoupilonových tabulí na pracovištích školy (5 ks) 
• Probíhá výměna oken na DM – severní strana druhé patro 
• Objednáno 12 ks matrací na DM 
• Probíhají nákupy zařízení  a dovybavení materiálem na hale praxe, úprava 

monitorovacích kamer, vybudována cvičná stěna pro obor „Zedník“, 
zabudovány úsporné žárovky do učeben na hale OV Nový Dvůr 

Únor 2014 
 

• Probíhá průběžně koordinace všech podkladů  pro zahájení zateplení budovy 
Jáchymova  

 
 
Březen 2014 

 
• Soutěž  17.- 21.3.2014  

 
Elektrotechnická olympiáda a Zimní elektrotechnická škola Cedupoint ČVUT 
Praha, 17.-.21.3.2014 

 
• Krajská soutěž v grafických dovednostech Vimperk, 18. 3. 2014 Za naši školu 

soutěžili 3 studenti z oboru Informační technologie: Tomáš Venkrbec a Jan 
Kratka z 2. C a David Máca z 1. C. 

 
 
Duben 2014 
 

• 24. 4. 2014 zasláno řediteli školy rozhodnutí SFŽP ČR o přidělení dotace ze 
SFŽP ČR na druhou budovu školy – pracoviště Miřiovského 
 

• 29.4.2014 dovezen reklamní panel v rámci projektu "Šablony" Číslo projektu: 
CZ.1.07/1.5.00/34.0202 (SOŠU J. Hradec) od firmy Inpro Čáslav- boxer, p. 
Hanzal+ředitel školy  (9,6x3,6) 
 

• 30.4.2014 proběhla návštěva školy v Hagenbergu - IT zaměření, návštěva Ars 
Electronic v Linci (Fuka 3.A, Soukup, ŘŠ + zástupci škol z JČk) 

 
 
Květen 2014 
 



• 7.5.2014 obdržen dar od firmy Kasalova pila - cvičná střecha pro obor klempíř 
a zedník (umístěno na hale praxe) 

 
Majáles 
 

      
 
Soutěže 
 

• 5.5.2014  Republiková soutěž v centrále Kaufland ČR  
 

V pondělí 5. května se konal další ročník soutěže pro žáky a žákyně, kteří na našich filiálkách absolvují 
praktické vyučování v oboru Prodavač, Obchodník nebo Operátor skladování. 

Učni z našich filiálek na soutěži zábavným způsobem měřili své znalosti a dovednosti s vrstevníky z 
celé České republiky. Soutěž žáků se již tradičně konala na filiálce Praha 6 - Vypich. Soutěžilo se ve 
třech věkových kategoriích, respektive v kategorii první, druhý a třetí ročník.  

Účast na soutěži byla stejně jako minulé roky reprezentativní: z více než 50 filiálek, které se v letošním 
školním roce podílejí na praktickém výcviku učňů, bylo nominováno 36 zástupců všech tří ročníků a 
nakonec se v den soutěže aktivně účastnilo 31 žáků z různých odborných učňovských škol po celé 
České republice.1 

V 10:00 hodin přivítala všechny přítomné na centrále Vypich paní Strosová, vedoucí úseku 
Vzdělávání. Současně byl představen harmonogram soutěžního dne. 

Program soutěže tvořila úvodní teoretická část a poté část naplněná praktickými soutěžními 
disciplínami. Teoretická část formou písemného testu prověřila povědomí o základních pojmech z 
oblasti maloobchodu, o pravidlech chování nebo o standardech ukládání a značení zboží ve 
společnosti Kaufland, které během své odborné praxe studenti důvěrně poznávají. 

Následně mělo šest praktických disciplín odhalit zručnost, orientaci i odhad soutěžících: 

o Rozhovor se zákazníkem: Naše kolegyně z úseku Vzdělávání v roli zákazníka 
studentům nic neulehčila a sehrála pro ně i náročné situace. Bylo již na učních v roli 
zaměstnanců prodejny Kaufland, jak se k problémům postaví a jak uspokojivé řešení 
pro „našeho zákazníka“ naleznou. 

o Seřazení zboží podle ceny: Testovalo se také, jaké mají žáci povědomí o cenách. 
o Bezpečnostní prvky: Prakticky se testovaly znalosti označování zboží ochrannými 

prvky. 
o Kartonový řez: Disciplína na prodejně prověřovala zručnost a znalost správně 

nachystaného zboží 
o Výměna pásky ve váze: Ukázala rychlost a šikovnost soutěžících. 



o Jízda zručnosti s paletovým vozíkem: Jízda s paletovým vozíkem byla náročnou 
zkouškou šikovnosti při manipulaci s paletou na ploše. 

Pro někoho byl složitý rozhovor se zákazníkem a nervozitu při něm těžko skrýval, pro 
jiného byla obtížná jízda s paletovým vozíkem. V celkovém hodnocení mohl ale 
nejvyšší počet bodů získat jen jeden. 

 

               



 
  
 
 
 
 

ROČNÍK UMÍSTĚNÍ JMÉNO  A PŘÍJMENÍ FILIÁLKA
1. místo Jakub Němec Přerov

2. místo Tomáš Šivák Kroměříž

3. místo Lukáš Dostal Rokycany

1. místo Bohumila Gáborová Kroměříž

2. místo Iveta Kašparová Jindřichův Hradec

3. místo Markéta Vrátná Hranice 

1. místo Jan Kraus Karlovy Vary

2. místo Robin Veselý Kroměříž

3. místo Pavel Ohlídal Přerov

ROČNÍK UMÍSTĚNÍ JMÉNO FILIÁLKA

4. místo Olga Hermannová Vyškov

5. místo Lukáš Bartoš Hranice

6. místo Petra Slabá Jindřichův Hradec

7. místo Šarlota Gogová Přerov

8. místo David Tureček Uherský Brod

9. místo Helena Kováčová Kladno

10. místo Patricie Kováčová Kladno

ROČNÍK UMÍSTĚNÍ JMÉNO FILIÁLKA

4. místo Denis Brda Havířov I

5. místo Kateřina Ilíková Uherský Brod

6. místo Zuzana Pokorná Uherský Brod

7. místo Marina Halušková Hranice na Moravě

8. místo Kateřina Bláhová Rokycany

9. místo Petr Pokiser Vyškov

10. místo Dominik Adámek Vyškov

11. místo Anh Thu Hoa Tran Brno Židenice

ROČNÍK UMÍSTĚNÍ JMÉNO FILIÁLKA

4. místo Šárka Koubková Jindřichův Hradec

5. místo Vendula Ferbyová Brno Židenice

6. místo Kristina Dudová Brno Židenice

6. místo Josef Janeček Karlovy Vary

8. místo Tereza Pazáková Rokycany

9. místo Petr Šilhavý Rokycany

9. místo Katarína Tamášová Karlovy Vary
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• Soutěžní přehlídka stavebních řemesel 18. ročníku SUSO, 16.- 17.5.2014 
Ve dnech 16. – 17.5.  2014 se v Českých Budějovicích při jarní výstavě HOBBY 2014 
uskutečnilo poslední postupové kolo soutěžní přehlídky stavebních řemesel 18. 
ročníku SUSO. Idea soutěže spočívá v popularizaci stavebních řemesel a  tím zvýšit 
zájem žáků základních škol o stavební učební obory na straně jedné, na straně druhé 
zainteresovat podnikatelskou sféru a společně ve spolupráci s odbornými školami 
vybudovat ve všech regionech ČR základnu pro výběr budoucích kvalifikovaných 
řemeslníků. Soutěž SUSO a její 18. ročník byl zařazen Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy do rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v 
soutěžích – Excelence 2014. V oboru zedník soutěžilo celkem 10 družstev ze škol 
(Rakovník, Tábor, Jindřichův Hradec, Jihlava, Tachov-Světce, Brno, Otrokovice, Ústí 
nad Labem, Vimperk a Plzeň), hodnocena byla znalost a práce s výrobky: teorie, 
Cemix, Wieneberger–Prorotherm, Schiedel, Xella – Ytong, KB-Blok, BOZP a 
doprovázející pedagog. Program je rozdělen na část teoretickou (testy) a část 
praktickou – technický výkres připravují odborníci z praxe, z řad sponzorských firem, 
cechů a odborných škol.  
Soutěž je vypsána pro studenty 2. ročníků, SOŠ a SOU Jindřichův Hradec vyslala 
soutěžní družstvo sloužené se žáků 1. ročníku. Silné konkurence se žáci Marek Bučkó 
a Miroslav Nedoma nezalekli a pod vedením doprovázejícího učitele odborného 
výcviku pana Antonína Přílepka obsadili výborné 3. místo, na finále v konaném v září 
na FOR ARCH v Praze – Letňanech  postupují žáci, kteří obsadili na 1. a 2. místo 
(Rakovník a Tábor),  žáci M. Bučkó a M. Nedoma se tak stali prvními náhradníky, kteří 
by v případě jejich neúčasti na finále postoupili. 
 

A. Přílepek 
 
 
Maturitní zkoušky 
 

• 2.5.-15.5.2014 MZK (didaktické testy a písemné práce) 
• 16.5-19.514 obhajoba projektů ICT 
• 20.5.-3.6.14 společná a profilová MZK 

 
Poslední zvonění: 

      
 



 
 

Červen 2014 
 

• Letní výcvikový kurz  proběhl ve dnech 9.- 13. 6. 2014 na pracovišti 
Jáchymova 

• Zakoupení automatické pračky na DM zn. BEKO 
• Proveden prodej nakladače, traktoru a přívěsu umístěných na hale OV –Nový 

Dvůr na základě zaslaných nabídek – kritériem byla nejvyšší cena 
• 2.6. 2014   předáno staveniště v rámci projektu „SOŠ a SOU Jindřichův Hradec 

- Snížení energetické náročnosti“ Hlavním účelem zateplení a renovace objektu 
je snížení energetické náročnosti     objektu, ochrana konstrukce před 
povětrnostními vlivy, snížení objemové napjatosti pláště vlivem tepla a v 
neposlední řadě zvýšení estetičnosti celého objektu.  
 
Během měsíců červen – říjen 2014 probíhají práce na zateplení školy a  
staveniště bylo převzato dne 7. října 2014 ředitelem školy. 
 
 

Srpen 2014 
 

• 08.14 - oprava vozidla Boxer 2,8 HDi - hala praxe (teče olej z motoru) 
• 21. 8. 2014 zakoupen  průmyslový vysavač pro účely úklidu budovy Jáchymova 

v rámci akce SEN – zateplení budovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Kolektiv pracovníků školy školního roku 2013 – 2014 
Pracoviště: Jáchymova 478 
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