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Ředitelství Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec předkládá 
na základě § 10 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle § č. 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se 
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy tuto  
 
 
 
 
 
 
                                   Výroční zprávu o činnosti školy 
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A. Základní identifikační údaje

 

 

Název školy :   Střední odborná škola  a Střední odborné učiliště,  
                                          Jindřichův Hradec 
 
Sídlo: Jáchymova 478/III,  CZ-377 43 Jindřichův Hradec 
IČ : 60816899 
IZO:  000073041 
Tel./fax              384 323 181 
E-mail:              sos-jh@sos-jh.cz 
 
Právní forma: příspěvková organizace 
Statutární orgán školy:                     Mgr. Karel Chalupa 
 
Vedení školy:                                    
ředitel školy:  Mgr. Karel Chalupa  
bydliště: K. H. Borovského 538, 378 33 Nová Bystřice 
Dálkový přístup:  www.sos-jh.cz
zástupce ředitele:  Mgr. Josef Dusík 
(statutární orgán)   
bydliště: K Potůčku 69, 377 01 Jindřichův Hradec 
Dálkový přístup: www.sos-jh.cz
zástupce ředitele:  Ing. Stanislav Fíla    
bydliště: Červená Řečice 132, 394 46  Červená Řečice 
Dálkový přístup:                              www.sos-jh.cz
zástupce ředitele:  Mgr. Jana Laszáková 
bydliště: Štěpánovice, Zahradní 162, 373 73 Štěpánovice 
Dálkový přístup:                              www.sos-jh.cz
zástupce ředitele:  Mgr. Belinda Pragerová 
bydliště: Na Palici 327/IV, 377 01 Jindřichův Hradec 
Dálkový přístup:                              www.sos-jh.cz
 
Zřizovatel školy: Krajský úřad – Jihočeský kraj 
Sídlo:              U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
Dálkový přístup:                                   www.kraj-jihocesky.cz
 
Zastupování společnosti :              Za školu  navenek jedná ředitel školy        
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Školská rada:
 
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a 
studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 
školy. 
 
Pravomoci  školské rady 
 
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému                                                 
    uskutečňování, 
 
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje    
    jejich změny, 
 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních  
    školách, 
 
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
 
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru  
    hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 
 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,  
 
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní  
    správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 
 
 
Jména a příjmení členů školské rady: 
 
 
Předseda:   Ing. Ivo Ježek  
bydliště:    Dolní Skrýchov 22, Jindřichův Hradec 
 
člen školské rady:  Monika Bartošová 
bydliště:  Sedlo 37, 378 33 Nová Bystřice 
 
člen školské rady:  Mgr. Pavla Havelková 
bydliště:    J. Hradec, Vajgar 682/III, 377 01 
 
člen školské rady:  Ing. David Hembera 
bydliště:    Dolní Pěná 110, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
člen školské rady:     Petr Hudler  
bydliště:                                               sídl. Pod kasárny 996/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
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člen školské rady:     Mgr. Jaroslav Pešek  
bydliště:     K Vilkám 813,  377 01 Jindřichův Hradec 
 
člen školské rady:    Ing. Bohdan Soukup  
bydliště: Borovská 412/II, 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 J. Hradec, 
 
 
 
 
   Pracoviště Jáchymova 478 
 
Dříve Střední odborná škola - dnes Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,  Jindřichově 
Hradci, Jáchymova 478,  je školou s více jak  l23 letou tradicí. V roce 1998 si škola připomněla 
110 let od svého založení. Škola působí v regionu města  J. Hradec, dřívějším největším okrese 
České republiky s téměř 2000 km². Její význam a působnost je vzhledem k velikosti regionu, 
aktuální skladbou všech studijních maturitních oborů  a sousedstvím s  Rakouskem  
nadregionální. Název Střední odborná škola je používán od 1. září  1995. Od 1. září  1996 se na 
tomto pracovišti  vyučuje ve třech studijních oborech. Od školního roku  2007/2008 probíhá i 
paralelně výuka ve čtyřech studijních oborech. 

 
 

 
 
   Pracoviště Miřiovského 678 
 
  Střední odborné učiliště je zařízení navazující na několikasetletou tradici učňovského školství v 
Jindřichově Hradci. V roce 2008 si škola připomněla 70 let učňovského školství v budově 
Miřiovského 678. V tomto školním roce probíhá výuka v jednom studijním – maturitním oboru a 
pracoviště nabízí šest tříletých učebních oborů. O zařazení nového  tříletého učebního oboru 
„Nástrojař“ škola požádala v roce 2008. Obor byl schválen MŠMT ČR a od školního roku 2009-
2010 jej škola nabízí ve své programové nabídce.  
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 B. Přehled studijních oborů 

      (Pracoviště Jáchymova 478) 
 
 
 
1. Ekonomicky, jazykově a na potřeby regionu zaměřený  ekonomický obor   

 Ekonomika zemědělství a výživy (kód:  64-43-M/002) je oborem dobíhajícím. Jeho    
 ekonomický základ je posílen  operativně o předměty  zahrnující problematiku cestovního   
 ruchu s širokým uplatněním  studentů v praxi. Tento obor je postupně  nahrazován v souladu    
 s nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším  
 odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, po některých obsahových úpravách dle 
„Rámcového vzdělávacího programu od 1. ročníku školního roku 2009-2010 oborem pod  
 názvem Ekonomika a podnikání (kód: 63-41-M/01)  

 
 

 
S tre dní odborná škola Jindric huv Hradec , Jác hym ova 478/III. 377 43  J indrichuv Hradec , tel./fax: 3 84 323 18 1, e-m ail: sos-jh@ sos-jh.cz , ww w .s os -jh.cz

EKO NO M IKA 
ZEM ED ELSTVÍ A  VÝŽIVY

Studijní obor 64-43-M /002 

orientace na cestovní ruch

Strední odb orná škola Jindrichuv Hradec, Jách ym ova 478/II I.  377  43  Jindrichuv Hradec, te l. /fa x: 384 323  181, e-m ail: s os -jh@s os -jh .cz,  www.s os -jh.cz

EKONOMIKA A 
PODNIKÁNÍ

Studijní obor 63-41-M/01 

orientace na cestovní ruch

 
 
2. Obor zaměřený na výpočetní techniku a její aplikaci v ekonomice v komplexním rozsahu 
    učiva o hardwaru a softwaru se silnou  jazykovou podporou, se špičkovou technickou  
    vybavenosti – Informatika v ekonomice (kód: 63-4l-M/040) otevřený od  1. září  2002. 

Tento obor je postupně  nahrazován v souladu s nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě 
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, po některých obsahových úpravách dle „Rámcového vzdělávacího programu“ od 1. 
ročníku školního roku 2010-2011 oborem pod názvem – Informační technologie (kód: 18—
20-M/01) 

 
 

Střední odborná škola Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/III. 377 43  Jindřichův Hradec, tel./fax: 384 323 181, e-mail: sos-jh@sos-jh.cz, www.sos-jh.cz

Studijní obor 18-20-M/01 

(obor výpočetní techniky) 

INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE

Střední odborná škola Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/III. 377 43  Jindřichův Hradec, tel./fax: 384 323 181, e-mail: sos-jh@sos-jh.cz, www.sos-jh.cz

Studijní obor 63-41-M/040 

(obor výpočetní techniky) 

INFORMATIKA 
V EKONOMICE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nový obor:  
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    Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/006) – obor zaměřen na logistiku a   
    obslužné počítačové systémy    
    Studium je zaměřené na dopravní a přepravní systémy se stěžejní aplikací výpočetní    
    techniky v oblasti řízení přenosu a systematizaci dat. Žák získá znalosti   hardware a   
    software. Tento obor je postupně  nahrazován v souladu s nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o  
    soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění ¨ 
    pozdějších předpisů, po některých obsahových úpravách dle „Rámcového vzdělávacího  
    programu“ od 1. ročníku školního roku 2010-2011 oborem pod názvem –  
    Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01) – obor zaměřen na logistiku a   obslužné  
    počítačové  systémy    
    Součástí oboru jsou předměty: Dopravní zeměpis, Doprava a přeprava, Zbožíznalství,  

 Logistika a obslužné systémy, Ekonomika, Právní nauka, Práce s počítačem, Praxe, Cizí  
 jazyk,  Zpracování dokumentů na PC, Datové komunikace, Počítačové systémy,  
 Účetnictví, Celní deklarace v rámci EU, Ekologie a ochrana životního prostředí a jiné.  
 

 
       

 

S tred n í odb o rná š ko la J indrichuv  H rad ec, Já c hym ov a 47 8/II I. 37 7  43   J ind ric huv  H rad ec, te l./fa x : 38 4 32 3 181 , e -m ail: sos-jh@ sos-jh.cz , w ww .sos-jh .cz

S tud ijn í obor 37-41-M /006  

(obor  o rientován  na log is tiku  a  obs lužné pocítacové systém y

P R O V O Z A  E K O N O M IK A  
D O P R A V Y

 
    
   
 
 
 
 
 

 
S tre d ní odborná š k ola J in dr ic hu v H ra d ec , Já c hy mo va  4 7 8/ II I.  3 7 7 43   Ji nd r ich u v  Hr a d ec , te l./ fa x:  3 8 4 3 2 3 18 1 , e -m a il:  so s - jh@ s o s- jh. cz , ww w. so s- jh .c z

S tud ijn í obor 37-41-M /01

(o b o r  o rie n to vá n  n a  lo g is t iku  a  o b slu žné p o cíta co vé sys té m y

P R O V O Z A  E K O NO M IK A  
DO P R AV Y

 
 
 
 

Přehled studijních oborů a učebních dokumentů 
 
 
Aktivní obory v daném školním roce 
 
Pracoviště Jáchymova 
 
 
1. Ekonomika zemědělství a výživy  64-43-M/008 se zaměřením na cestovní ruch - 

 schváleno pod č. j. 16 565/92-21 dne 28. dubna 1992 s účinností od 1. ledna 1992, nově 
 autorizováno dne 24. ledna 1996 pod č. j. 10 947/96-23. Od 1. září 2001 platí studijní 
 obor 64- 43-M/002 Ekonomika zemědělství a výživy - č. j. 15 382/01-23 ze dne 10. 
 dubna 2001, kde  výuka problematiky cestovního ruchu je v rámci učebního plánu 
 řešena  vhodným  začleněním dalších volitelných předmětů. Od 1.9.2010  pod názvem 
 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 dle Nařízení vlády č. 242/2009 Sb., o soustavě 
 oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 
 pozdějších předpisů 
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2.    Informatika v ekonomice (63-4l-M/040). Studijní obor zařazen pod č. j. 25524/2001 ze  
       dne 20. září 2001 s platností od 1. září  2001. Studijní obor zařazen v rozhodnutí  

    MŠMT ze  dne 11. února. 2002, pod č. j. 12 203/02-21 s platností od 1. září 2002.  
 Na základě nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,    
 středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dle „Rámcového  
 vzdělávacího programu“ rozhodlo MŠMT ČR rozhodnutím č.j. 12 085/2009-21 od 1. ročníku  
 školního roku 2010-2011 nahradit stávající obor oborem oborem pod názvem – Informační     
 technologie (kód: 18—20- M/01) 

 
 4.   Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/006) – obor zaměřen na logistiku a obslužné  
       počítačové systémy. Studijní obor zařazen rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského  
       kraje č. j. : KUJCK 3252/2007 OSMT/2 ze dne 21. února 2007 s platností od 1. září 

 2007. Na základě nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním,    
 středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dle „Rámcového  
 vzdělávacího programu“ byl od 1. ročníku  školního roku 2010-2011 nahrazen stávající obor  
  oborem se stejným názvem ale jiným kódem oboru:  

        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 krajese stavené 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 

 8



  

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
 
Podrobné učební plány jsou zveřejněny na internetové adrese : www.sos-jh.cz
 
 
 
 
 C. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi 

  a  způsobilosti (Pracoviště Jáchymova 478) 
 
Výuku na škole zajišťují pedagogičtí pracovníci. Jejich počet se mění vzhledem k měnící se 
kapacitě školy.  
Celkový počet pracovníků školy a DM byl ve školním roce 2010/2011 48 zaměstnanců. Z tohoto 
počtu bylo 32 pedagogických pracovníků, 5 THP a 10 provozních pracovníků. Všichni 
pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání a 4 středoškolské; THP mají středoškolské 
vzdělání s odpovídající kvalifikací, provozní pracovníci jsou se základním vzděláním nebo 
vyučeni v oboru.  

Odborní učitelé bez pedagog. vzdělání mají absolvované doplňkové pedagogické studium. 
Většina pracovníků školy má dlouholetou praxi ve svém oboru.  

 

 
Celkem - 47 pracovníků      - 32 pedagogických    

      -   5   THP      
- 10 provozních   

Vzdělání - 32 pedagogů    -           VŠ (*1) - 28 pedagogů    
 SV (*2) -   4 pedagogů   
*1 vysokoškolské  

*2 středoškolské 
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►Seznam pracovníků školy – pracoviště Jáchymova 478 

                                                                                                  
Mgr. Vokáčová Magda 
Mgr. Vyhnálková Markéta 
Mgr. Wirknerová Jitka 
Ing. Zadražil Miloslav 
PeadDr. Zemanová Dana 
Doc.Ing. Žemlička Zdeněk, CSc. 
 
Provozní zaměstnanci 
Bednářová Růžena 
Brodinová Marie 
Ježová Olga 
Ližan Milan 
Mertová Alena 
Melicharová Adéla 
Šámalová Lenka 
Štoidlová Daniela 
 
Domov mládeže 
Jahoda Martin 
Krninská Lenka 
Moravcová Dana 
Melounek Stanislav 
Janů Marie 

Pedagogičtí pracovníci 
Ing. Černocká Ludmila 
Mgr. Dusík Josef 
Ing. Fíla Stanislav 
Forejt Karel 
Mgr. Furbachová Alena 
Ing. Hembera David 
Mgr. Chalupa Karel 
Ing. Janda Josef 
Mgr. Kalkusová Marie 
Ing. Konrád Jan 
Ing. Kopalová Věra 
Ing. Krejčí Vladislav 
Ing. Kulovaný Martin 
Mgr. Němec Radek 
Ing. Peckl František 
Mgr. Píšová Lucie 
Mgr. Průšová Růžena 
Ing. Přechová Blanka 
Mgr. Svobodová Eliška 
Ing. Šafránková Marie 
Mgr. Šulc Petr 
Ing. Tuček Martin 
 

Zaměstnanci školní kuchyně 
Cahová Marta 
Doležalová Marie 
Kartáková Jiřina 
Kocarová Vlasta 
Lapková Alena 
Rohová Marie 
 

                                                                                   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
►Druh pracovního poměru    
 
45 zaměstnanců  - doba neurčitá 
  3 zaměstnanci   - doba určitá do 30. června  2011 
 
 
 
 
   C1.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi 
                a  způsobilosti (pracoviště Miřiovského 678)
 
 
 

           Celkem - 26 pracovníků                       - 21 pedagogických 
       -   1 THP  

      -   4 provozních 
  

 

        
           
 
Vzdělání - 21 pedagogů    -           VŠ (*1) -  14 pedagogů    
 SV (*2) -    2 pedagogové   
*1 vysokoškolské                                                               5 učitelů OV 
*2 středoškolské    
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►Seznam pracovníků školy – pracoviště Miřiovského 678 
 
 
Pedagogičtí pracovníci    Provozní zaměstnanci  

Bubla Pavel 
Hrnčířová Ludmila 
Novotná Dagmar, 
Roháčková Libuše 
Štěpánová Jiřina 
 
Mistři odborné výchovy 
Mácková Vlasta  
Kučera Rudolf 
Bc.Kelblerová Marta  
Mácová Jiřina 
Přílepek Antonín 
Veselá  Naděžda 

 
Mgr. Adamec Martin 
Gryčová Jana  
Mgr.  Havelková Pavla 
Mgr. Hrbek Radomír  
Ing. Klímová Zdeňka 
Mgr. Laszáková Jana  
Ing. Neužilová Martina 
Mgr. Pešek Jaroslav  
Mgr.Pragerová Belinda 
Bc. Rada Miroslav 
Slámová Zdeňka 
Ing. Vilímová Helena 
Ing. Vojtěch Stanislav 
Ing. Voráčková Michaela  
Mgr. Zedník Vladimír 
 
 
 
►Druh pracovního poměru    
 
25 zaměstnanců  - doba neurčitá 
  1 zaměstnanec   - doba určitá  
 
 
 

 
     D. Údaje o přijímacím řízení  

                                      (pracoviště Jáchymova 478) 
 

  Počet žáků  
Kód Název přihlášených přijatých Celkem 

  v 1. kole k 10.06.10 k 30.09.10 

37-41-M/006 Provoz a ekonomika 
dopravy     43 30          21 

63-41-M/01 Ekonomika a 
podnikání     72 30          24 

18-20-M/01 Informační 
technologie    56 30 27 

C E L K E M          

 

      171 90 72 
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Ve školním roce 2010/2011 se přijímací  zkoušky v rámci přijímacího řízení na 
jednotlivých oborech z těchto předmětů nekonaly. 

Obor:   Ekonomika a podnikání  
Obor 63-41-M/01   orientace  oboru na  cestovní ruch 
Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení  do tohoto oboru :  30 žáků 
Forma studia:        denní studium  
Ukončení studia:   studium je zakončené maturitní zkouškou 
 
Obor:  Provoz a ekonomika dopravy 
Obor 37-41-M/006   se zaměřením na logistiku a obslužné počítačové systémy 
Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení  do tohoto oboru :  30 žáků 
Forma studia:        denní studium  
Ukončení studia:   studium je zakončené maturitní zkouškou 

Obor:   Informační technologie 
Obor 18-20-M/01   (obor výpočetní techniky) 
Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení  do tohoto oboru :  30 žáků 
Forma studia:        denní studium  
Ukončení studia:   studium je zakončené maturitní zkouškou 
 
 
 
 

Údaje o přijímacím řízení  
                                        (Pracoviště Miřiovského 678) 
 
 
►Přijímací řízení ve šk. roce 2010/2011    
 
 Tříleté učební obory:     
 

  Počet žáků  
Kód Název přihlášených přijatých Celkem 

  v 1. kole k 2.6.10 k 30.09.10 

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 13 16 10 

65-51-H/01 Kuchař-číšník 58 56 39 

66-51-H/01 
 Prodavač 22 26 19 
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  36-67-H/01     Zedník     16 16 10 

23-55-H/01   Klempíř 16 17 17 

  23-52-H/01     Nástrojař   4 4 0 

Celkem       129     135           95 
 
 
Uchazeči o tříleté učební obory byli přijati v rámci přijímacího řízení dle kritérií 
přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. 
 
 
 
 
   E. Přehled žáků ve studijních a učebních oborech  a celkový  
                    počet tříd po  ročnících ve šk. r. 2010/2011 

 

Studijní obor     Kód   Počet     
  žáků   Počet tříd 

 Ekonomika zemědělství a výživy 
 - cestovní ruch 64-43-M/002      39         2 

Ekonomika a podnikání – zam. 
cestovní ruch 63-41-M/01      47         2 

  
Informatika v ekonomice 
 

 
63-41-M/040 

 

  92 
 

         
         3 
 

  
Informační technologie 
 

 
18-20-M/01 

 

  27 
 

         
        1 
 

 Provoz a ekonomika dopravy - obor  
 zaměřen na logistiku a obslužné  
 počítačové systémy  

37-41-M/006  56          3 

   Provoz a ekonomika dopravy - 
obor   
 zaměřen na logistiku a obslužné  
 počítačové systémy 

37-41-M/001  21          1 

 Elektrikář-silnoproud  
    26-51-H/003 13 0,5 

 Elektrikář-silnoproud  
    26-51-H/02 26 1,5 
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 Kuchař-číšník pro pohostinství     65-51-H/002 30 1 

 Kuchař-číšník     65-51-H/01 72 3 

 Zedník          36-67-H/001    14 1 

 Zedník          36-67-H/01    24 1,5 

  
Klempíř- stavební výroba 
 

   36-55-H/001 6 0,5 

 Klempíř 
    23-55-H/01 27 1,5 

 Prodavač-smíšené zboží       66-51-H/004  21 1 

 Prodavač       66-51-H/01  45 1,5 

 Nástrojař      23-52-H/01        0           0 

 C e l k e m     560         26 
 
 
 
 
   F. Výsledky vzdělávání žáků - II. pololetí šk. roku 2009/2010  
                                  (pracoviště Jáchymova 478) 
 
Na konci druhého pololetí šk. roku 2010-2011 studovalo na škole ve všech studijních oborech 
560 žáků. 
 
Dosáhli těchto výsledků:        Celkový průměr:  pracoviště 2,56 
 
►Hodnocení prospěchu a chování 
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►Výchovná opatření 
 

Pochvala tříd. učitele      
 42 

Pochvala ředitele školy       
   5 

Důtka ředitele školy   12 
Důtka třídního učitele   31 
Vyloučení ze studia     0 
Podmíněné vyloučení ze studia     3 
Vyloučení z DM     0 

 
 
 
        Výsledky vzdělávání žáků - II. pololetí šk. roku 2010/201        
                                     (pracoviště Miřiovského 678) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek  (obě pracoviště) 
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►Výsledky maturitních zkoušek   
  
     

Obor žáků Prospělo s 
vyznamenáním ProspěloNeprospělo

 Provoz a ekonomika dopravy – logistika a 
obslužné  počítačové systémy 13 0 12       1 

 Ekonomika  zemědělství a  výživy -   
 - cestovní ruch 18 1 14 3 

 Informatika v   ekonomice 24 2 21 1 

 
 
 
►Výsledky závěrečných učňovských zkoušek        
 

                       Obor 
 

       přihlášeno                     prospěli 

Kuchař-číšník pro pohostinství 27 23 

Prodavač se zaměř.smíš. zboží 16 13 

Elektrikář-silnoproud 13 13 

Zedník 14 13 

Klempíř – stavební výroba 3 3 

 
 
         
 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
     Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhá v rámci SIP VZ podle  
pokynu č. j. 11 031/2001-25 v oblasti zdokonalování se v obsluze výpočetní techniky: 

 
 Úvod do administrace systému Windows 2000, Windows 2007 
 MS Access pro začátečníky 
 MS Excel, základy programování ve VBA 
 FrontPage 
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 Adobe Acrobat 
 Grafika na webu, Adobe Photoshop 
 WWW a databáze  PHP 
 LINUX, základy a instalace 
 LINUX, administrace systému 
 Nová maturitní zkouška – vzdělávání hodnotitelů, zadavatelů a zkušebních 

komisařů 
 
 
 
►S e m i n á ř e   2 0 10 - 2011  
 
 
Ve školním roce 2010/2011 se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali jen výjimečně dalších 
vzdělávacích  odborných přednášek a seminářů vzhledem k náročnosti časové i a také  
finanční na rozpočet školy (ONIV) v souvislosti s novou maturitní zkouškou. Především se  
účastnili vzdělávání a seminářů nominovaní hodnotitelé, zadavatelé a komisaři. 
 
Mgr. Havelková a Ing. Neužilová se zúčastnili dvou školení 2x 6 hodin: Učební styly žáků a 
Učební styly v praxi (Studio střední školy a kraje) 
 
 
 
 
               H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
         (pracoviště Jáchymova 478) 
 
 
►Protidrogová prevence, zdravý životní styl 
 
 
1. Průběžné aktivity 
- konzultační hodiny metodika protidrogové výchovy jsou stanoveny pro studenty i rodiče   

na konkrétní hodinu. Po telefonické domluvě i mimo určený čas.   
    
-  vzhledem k náročnosti a rozsahu problematiky výchovy současné mládeže byli určeni tři  
   výchovní poradci pro: a) maturitní ročníky a přípravu na volbu povolání 
       b) pro kontakt se základními školami 
       c) pro vnitřní výchovnou činnost 
 
 
-  Ve škole je aktuálně obměňován informační panel  
-  Žákům, pedagogům i rodičům je k dispozici rozsáhlá, dobře fungující knihovna  
-  Učitelé se snaží o trvalý kontakt s rodiči, zvláště problémových žáků (třídní  
   učitelé) 
-  Využívání nabídek k účasti na vzdělávacích programech pro pedaogy  
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-  Průběžné ovlivňování žáků v různých vyuč. předmětech na vytváření hodnotového 
   žebříčku. Témata jako alkohol, toxikomanie, pohlavní choroby, kouření, jsou přímo 
    součástí osnov biologie a chemie (všichni vyučující) 
-  Studenti mají neomezený přístup k internetu  
-  Spolupráce s Policií ČR  
-  Spolupráce s protidrogovým koordinátorem Mgr. Týmalem  
-  Spolupráce s Odborem sociální péče MěÚ (sociálně právní ochrana dětí)  
-  Neformální besedy a zábavné soutěže na Domově mládeže (vychovatelé) 
-  Sportovní aktivity studentů ubytovaných na DM, využívání školní tělocvičny v            
    odpoledních a večerních hodinách. Sportovní  aktivity jsou prováděny i mimo areál školy  
    (vychovatelé) 
-  Výtvarné aktivity na DM  
-   Pravidelné informace metodika protidrogové výchovy na pedagogických  poradách  

 
 
 
►Jednorázové akce 
      

- exkurze - ČNB Praha 3.C 
- exkurze - zemědělské a zpracovatelské podniky regionu -  4. B 
- MAG 10 -.4.A, 4.B, 4.C  
- exkurze - škrobárny Pelhřimov - 4.B 
-     exkurze - Terezín - 3.B 
- Soutěž grafických dovedností - OA Hodonín 
- Den otevřených dveří SOŠ a SOU (I.) 
- prevence patologických jevů - 1.A, 1. B, 1.C (I.) 
- exkurze - Praha - 4.B 
- exkurze - Vídeň - 1. B 
- Den otevřených dveří SOŠ a SOU (II.) 
- exkurze Praha - 2.B 
- zeměpisné pásmo - „ Island“ - škola 
- maturitní ples - 4.B 
- maturitní ples - 4.A 
- maturitní ples - 4.C 
- prevence patologických jevů - 1.A, 1.B, 1.C (II.) 
- prevence patologických jevů - 1.A, 1.B, 1.C (III.) 
- exkurze - České Budějovice (Švýcarsko) 
- exkurze - Mladá Boleslav - 2.A, 3.A 
- prevence patologických jevů - 1:A, 1.B, 1.C (IV.) 
- focení tříd 
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- celostátní soutěž - „ Grafické dovednosti“ 
- Majáles 
- protidrogová prevence - 2.A, 2.C, 3.C 
- prevence patologických jevů - 1.A, 1.B, 1.C (V.) 
- exkurze - Plzeň - 2.C, 3.C 
- LVK - 1.C, 1.B 
- LVK - 1:A, 1.B 
- exkurze - České dráhy - 2.A 
- exkurze - Plzeň - 1.B 
- exkurze - biologické pásmo - J. Hradec - 1.A, 1.B, 1.C 

 
 
 

 
H1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

     (pracoviště Miřiovského 678) 
 
Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči: 
 
Název aktivity Datum konání Vedoucí 

programu 
1. Dny otevřených dveří 10.11.2010, 

15.12.2010 
Mgr. Chalupa, 
Mgr. Laszáková

2. Burza škol 
 

4.11.2010 Mgr. Pragerová 

3. Rodičovské schůzky 
 
 

10.11.2010, 
15.12.2010, 
15.4.2011 

Mgr. Laszáková

4. Předávání výučních listů v Kapli sv. Máří Magdaleny 
 

24.6. 2011 Mgr. Laszáková

5. Plesy 3. ročníků 
 

18.3.2011, 
 

pí Gryčová 

6. Majáles 6.5.2011  
 
 
 
 
 
Uskutečněné preventivní aktivity pro žáky: 
 
Název aktivity Zaměření (např. prevence 

drogových závislostí, 
šikany…) 

Datum konání Věková skupina 
/počet žáků 

1. Zážitkový 
seznamovací kurz 

Prevence rizikového 
chování 

30.9.-
1.10.2010 

15-18/25 

2. Sluníčkový den Výchova k sociálnímu 28.6. 2011 16-17/10 
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cítění 
3. Gastrofest 
 

Výchova k práci 11.11.2010 
 

15-18/50 
 

4. PREVENT Prevence rizikového 
chování v rámci šk. 
docházky 

24.1.-
25.1.,31.1.201
1 

15-18/174 

5. Bukovsko 
 

Exkurze, výchova k práci 10.3.2011 15-20/30 

6. S Tebou o Tobě Osvěta o hygieně, intimitě 
a antikoncepci 

Únor 2011 16-20/50 

7. Stavební veletrh  
Brno 

Výchova k práci 14.4.2011 15-18/40 

8. Hobby České 
Budějovice 
 

Výchova k práci 14.-
15.10.2010 

15-18/90 

9. Ekologické fórum 
 

Výchova ke zdr. živ. Stylu, 
ochrana přírody 

31.5.2011 
7.a 14.6.2011 

15-20/150 

10. Zdravá výživa Prevence rizikového 
chování, zdravá výživa a 
živ. styl 

7.10.2010, 
14.10.2010 

15-20/95 

11. Prefa Veselí n.L. Výchova k práci 1.12.2010, 
 

16-20/10 

12. Prevence RCH 
v rámci šk. docházky 

Prevence rizikového 
chování 

leden 2011 15-17/100 

 
Jednorázové aktivity pro žáky: 
 
Název aktivity, akce Datum  Realizátor 
Sága o světě zvaném Island  10.2.2011 Spol. Pohoda 

 
 
Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU : Mgr. Pragerová Belinda 

Škola ve školním roce 2010/2011 nezískala žádné finanční prostředky na prevenci 
patologických jevů a kriminality, proto si musela veškerou prevenci hradit z vlastních zdrojů 
za spoluúčasti žáků.. 

 
 
►Enviromentální vzdělávání 
 
     Problematika tohoto vzdělávání je specifická, odpovídající tématům jednotlivých  
předmětů a je realizována průběžně vhodným zařazováním problematiky do vyučovacích  
hodin, třídnických hodin, při exkurzích a jiných činnostech.  
     Všichni žáci SOU absolvují pravidelně přednášku o ekologii s názvem Energie pro 
budoucnost a dále besedy s ekology ze společnosti Ekologické fórum. Pro žáky oboru 
elektrikář se pořádá exkurze do jaderné elektrárny Temelín a hydroelektrárny na Lipno. 
 
Metodik enviromentální výchovy SOU : Mgr. Vladimír Zedník 
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►Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
                        (pracoviště Miřiovského 678) 
 
 
Účast ve sportovních akcích:       
 
Sportem proti drogám                        
Přespolní běh                            
Basketbal                                           
Volejbal    
Futsal 
Florbal                                   
Čtyřboj silový 
Hokejbal      
Stolní tenis                                     
 
Pořádání rautů 

  
- Hospodářská komora – Podnikatelské forum - muzeum 
- Hospod. Komora – klášter Minoritů 
- SOME – Auto salon Střelnice 
-     Muzeum – Kanadské velvyslanectví 
-     Střelnice .- pí Šiponová 
- SOŠ a SOU J. Hradec 
- Ayrer s.r.o. 
-     Podnikatelské fórum – muzeum J.Hradec 
- VŠE Praha  
- Blažkovi 
 

 
Nejsou uvedeny rauty a občerstvení pro jednotlivce, menší rauty a různá pohoštění.  
 
 
►Důležité termíny  (pracoviště Jáchymova 478)                      
 
Název aktivity Datum 

konání 
Vedoucí 
programu 

 
Ředitelské volno 

27.9.2011 Mgr. Chalupa 

Dny otevřených dveří 10.11.2010, 
15.12.2010 

Mgr. Chalupa 

Burza škol 
 

4.11.2010 A. Melicharová 
Mgr. Pragerová 

Rodičovské schůzky 
 
 

26.11.2010, 
15.4.2011 

Třídní učitelé 

Majáles 6.5.2011 Třetí ročníky 
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Přijímací řízení 1. termín 
22.4.2011 

2. termín 
4.5.2011 

 
       
 
►Prezentace školy na základních školách 
 v období  od  listopadu do ledna  2010-2011 
 
Na prezentačních akcích  byl představen propagační materiál i nové webové stránky školy 
vytvořený žáky školy za logistické, grafické a programové podpory společnosti Euronet. CZ 
Praha, s.r.o. (viz – www.sos-jh.cz). Prezentací se účastnili aktivně žáci školy. 
 
Kromě těchto prezentací  propagovala škola své studijní programy a  aktivity  v denním tisku  
(Právo,  JH Listy , Mladá Fronta,  webové stránky apod.)., setkáním s výchovnými poradci 
základních škol, návštěvami na základních školách  atd.  
 
 
 
►Sportovní  soutěže a akce (obě pracoviště)  
 
►20.10.2010   Házená dívky (místo Písek), termín 20.října 2010 
 
►FLORBAL 94-97 FINÁLE - středa 15.12.2010 v 8:00, Všesportovní hala JH (Sportovní 
akce v 1.pol. 2010-2011)

► Hokejbal - celostátní kolo, Praha 11.6.2010
 
 

• NOHEJBAL - otevřené krajské kolo se konalo 16.6.2011 na kurtech Tyršova stadionu v J.Hradci. 
Družstvo chlapců SOŠ tvořené D. Zavadilem, A.Vojtou, D.Pavlů a M.Fižou doslova smazalo soupeře ze 
soutěžní tabulky. Obsadilo krásné první místo z osmi nasazených a nám nezbývá, než pogratulovat. 
 
Přílohy: 
 

         
 
Mgr. Radek Němec 
 

• SILOVÝ ČTYŘBOJ - se konal 29.3.2011 v tělocvičně TJ SLOVAN J.Hradec za účasti 33 sportovců . 
Družstvo chlapců SOŠ obsadilo v jednotlivcích 7. místo (R.Zámečník), 9. místo (Jakub Takács), 12. 
místo (Dominik Klubal) a 21.místo (Martin Peca). Ve družstvech pak celkové 5. místo. 
 
Přílohy: 
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Mgr. Radek Němec 
 
 

• F L O R B A L  SŠ -  se konal 24.2.2011  ve Všesportovní hale a v tělocvičně TJ SLOVAN J.Hradec s 
účastí 12 družstev. Družstvo chlapců SOŠ pod vedením kapitána T.Kotrby vybojovalo 1. místo ve 
skupině a ve finále soutěže obsadilo celkové 3. místo.  
 
Přílohy:  Florbal OK - chlapci.pdf - soupiska 
 

             
 
 
Mgr. Radek Němec 
 
 

• L Y Ž A Ř S K Ý  A  S N O W B O A R D O V Ý  D E N  II. v  Rakousku.  
Dne 30.12.2010 se uskutečnil lyžařský a snowboardový den II. v Rakousku opět ve středisku Karlstift. 
Dostatek sněhu a slunce vytvořily ideální podmínky pro lyže, prkno i jiné zimní radovánky. Byla to 
pecka a příště jedem zas... 
 
Přílohy: 
 

            
 
 
Mgr. Radek Němec 
 
 

• L Y Ž A Ř S K Ý  A  S N O W B O A R D O V Ý  D E N  I. v  Rakousku.  
Dne 27.12.2010 se uskutečnil lyžařský a snowboardový den (kurz) v Rakousku ve středisku Karlstift. 
Podmínky pro zimní radovánky byly téměř ideální, a tak si to všichni účastníci a cestující mikrobusu 
"SOŠU-BUSu" řádně užili... 
 
Přílohy: 
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Mgr. Radek Němec 
 
 

• F L O R B A L  -  FINÁLE (roč. 1994 - 1997) se konalo 15.12.2010  ve Všesportovní hale 
J.Hradec. Družstvo chlapců SOŠ obsadilo celkové 3. místo.   
 
Přílohy:   Soupiska - florbal chlapci OK 10-11 FINALE (ročníky 1994-1997) - dle AŠSK.doc 
 

             
 
Mgr. Radek Němec 
 
 

• F L O R B A L  (roč. 1994 - 1997) se konal 8.12.2010  v tělocvičně TJ SLOVAN J.Hradec. Družstvo 
chlapců SOŠ pod vedením kapitána M. Camrdy a nehrajícího kapitána T.Kotrby vybojovalo 1. místo ve 
skupině A a zajistilo si účast ve finále soutěže.   
 
Přílohy:   Soupiska - florbal chlapci OK 10-11 (ročníky 1994-1997) - dle AŠSK.doc 
 

                
 
Mgr. Radek Němec 
 
 

• B A S K E T B A L  (Memorial Karla Sedláře - 7.ročník) se konal 12.11.2010  ve Všesportovní hale 
J.Hradec. Smíšené družstvo chlapců a dívek pod vedením kapitána Jakuba Nováka obsadilo celkové 2. 
místo.  
 

                  
 
Mgr. Radek Němec 
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V zimních měsících 2010-2011 naše škola pořádá jednodenní LYŽAŘSKÉ A SNOWBOARDOVÉ KURZY v ČR 
(N.Bystřice, H.Radouň, Mrákotín, Lipno) i v Rakousku (Karlstift, Harmanschlag, Sandl) . Dle aktuální zdatnosti a 
připravenosti frekventantů kurzu je rozhodnuto, kdy a jaké lyžařské středisko navštívíme. Přeprava je zajiťována 
autoparkem školy, tj. Minibus IVECO, Peugeot BOXER (dva 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). Další informace budou ještě upřesněny. 

 

►Účast žáků v předmětových soutěžích (pracoviště Jáchymova 478) 
 
 

1. Mistrovství České republiky v počítačových hrách 6.12.2010 - 14.12.2010. 
2. 24.11.2010  Soutěž v Pišqorkách za podpory Občanského sdružení Student Cyber 

Games 
3. Školní kolo Scrable (7. dubna 2011). Vítězné družstvo : Václav Babka, Jiří Němec, 

Tomáš Čurda.  
4. Kategorie: 

1. Vyšší programovací jazyky (C, C++, Java, Visual Basic,...) 
2. Užití aplikačního softwaru (webové stránky a Microsoft Office) 

      Kdy: 16. dubna 2011 od 8:00 
      Kde: budova M-tesu, U výstaviště 1429 České Budějovic 
5.   Celostátní soutěž oboru „Prodavač“ ve firmě Kaufland – sídlo firmy Praha Letná.   
      Naše družstvo obsadilo 1. místo. 
 
6. Matematický klokan: 18.3.2011 

            V kategorii JUNIOR se zúčastnilo 31 studentů prvních a druhých ročníků, 

v kategorii STUDENT se zúčastnilo 42 studentů třetích a čtvrtých ročníků. 

 

VÝSLEDKY 

  

JUNIOR:    

1. místo    Ferdan Pavel, 2. C    -    59 bodů 

2. místo    Frübauer Jan, 2. C    -    55 bodů 

3. místo    Lešetický Roman, 1. C -  48 bodů 

       Svoboda Kamil, 2. A    -   48 bodů 
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               STUDENT:     

1. místo    Chalupa Jakub, 3. C    -    63 bodů 

2. místo    Šácha Martin, 4. C    -    44 bodů 

3. místo    Brázdová Petra, 4. A    -   43 bodů 

         
 

7. SOUTĚŽ VE VÝROBĚ NUDLÍ 
Studenti 1. ročníku oboru kuchař - číšník si dnešní den ve školní kuchyni vyzkoušeli 
vyrobit polévkové nudle. Každý si z vlastnoručně vyrobeného těsta vyválel " placku " 
a potom se " pokoušel " jí co nejjemněji nakrájet. Nad správnou výrobou a dodržením 
technologického postupu dohlížela mistrová p. Mácová a učitelka OV p. Slámová. 
Hodnotila se kvalita vyváleného těsta a jemnost nakrájených nudlí. Každý měl na 
celkovou výrobu cca 1,5 hodiny.     

8. KRAJSKÁ SOUTĚŽE V GRAFICKÝCH PŘEDMĚTECH V PÍSKU (29. BŘEZNA 
2011) 

Jakub Chalupa, student 3. ročníku, oboru Informatika v ekonomice, obsadil 1. 
místo ve Wordprocessingu a postupuje na celostátní kolo Mistrovství ČR v grafických 
předmětech, které se bude konat 28. a 29. dubna 2011 ve VOŠ a OA Chotěboř. 

 

8.    MČR ŠKOL V CS:S 
      STUDENTI OBORU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE:  
      MICHAL MALÝ (4.C), LUKÁŠ STEJSKAL (2.C), DOMINIK KLUBAL     
      (2.C), MARTIN ŠTIPL (4.C), DAVID MĚSTKA (4.C) 

 
9. MISTROVSTVÍ ČR V GRAFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH, CHOTĚBOŘ  
      28.-29. DUBNA 2011 

Ve dnech 28. až 29. dubna 2011 se konalo Mistrovství republiky v grafických 
disciplínách ve Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř.  

Na Mistrovství ČR se probojoval ze SOŠ a SOU Jindřichův Hradec Jakub Chalupa, 
student třetího ročníku, který byl na krajské soutěži první. 

Jako jediný zástupce celého Jihočeského kraje soutěžil v disciplíně Wordprocessing a 
umístil se na krásném 16. místě z celkového počtu 27 soutěžících. 
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►LVK třídy 1. C (první týden) a 1. A+1. B (druhý týden),  6. června – 16. června 2011 

 
 
►Maturitní plesy  
 
Datum konání:: 4.A   21.  ledna 2011 v Jindřichově Hradci – sál „Střelnice“ 

4.B  14.  ledna 2011 v Jindřichově Hradci – Otín, sál „Jitka“ 
4.C    4.  února 2011 v Jindřichově Hradci – Otín, sál „Jitka“ 

 
 
 
 

I.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou  
školní inspekcí  

 
Ve školním roce 2010/2011 byla ve dnech 14.- 18. února 2011 provedena hloubková  inspekce 
Českou školní inspekcí – Jihočeský inspektorát. Závěrečná inspekční zpráva konstatovala 
bezchybnou personální, řídící a výchovně vzdělávací činnost školy. Zpráva je k dispozici na 
sekretariátu ředitele školy.  
 

Zjištěné nedostatky týkající se dotace jedné hodiny matematiky u učebních oborů a zprávy o 
proběhlé evaluaci školy byly ve stanoveném termínu odstraněny. 
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 J. Smluvní pracoviště praktického vyučování  2010/2011 
     ( obě pracoviště) 
 
Praxe jsou vykonávány v četných ubytovacích soukromých zařízeních, stravovacích 
zařízeních, hotelích,  nákupních střediscích s různým sortimentem malých i středních 
podnikatelů, velkých supermarketech, u podnikatelů v cestovním ruchu, zemědělských 
podnicích, v úřadech, bankách, soukromých firmách s rozličným výrobním či prodejním 
zaměřením apod. po celém území regionu. 
 
                        
 
 
Obor: Ekonomika zemědělství a výživy/Ekonomika a podnikání: 
 
učební praxe: 
 
   
  3.-4. ročník – Dočeš – Jarošov nad Nežárkou, Fruko Schulz J. Hradec,  
 
 
 
Individuální praxe: 
 
  
 3. ročník:  Penzion Na 15. poledníku 

      Ing. Jan Čech – činnost firmy 
        Státní hrad a zámek J. Hradec – průvodcovství 
                              Letní ubytování na domově mládeže SOŠU J. Hradec 
 
            4. ročník:  Golf Exploitation St. Město 
              Golfresort Monachus Nová Bystřice 
                              LUČ Stajka – chov koní 
         ZD Černovice 
         Štefl Domašín 
         Wratislav Dírná 
                               Štefl Zahrádky 
                    ZD Vel.Ratmírov 
         Golf Exploitation St.Město 
           Golfresort Monachus Nová Bystřice 
         MVDr.Tomáš Friedrich - ŽV   
 
 
 
 
Obor: Provoz a ekonomika dopravy: 
 
Praxe probíhá v rámci výuky v budově praxe na Novém Dvoře. 
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Individuální praxe:   
 
        dopravní a speditérské firmy 
 prodejci a opravny dopravní techniky a zařízení 
 sklady výroby, výrobní a distribuční jednotky 
 
  

Seznam  provozoven  oboru  kuchař - číšník 
Relaxhotel JH spol. s.r.o., náměstí Míru 165/I, Jindřichův Hradec 
Renata Šelongová, Restaurace Gentleman, Jarošovská 54/II, Jindřichův Hradec 
Jiří Švihálek, Hotel Concertino, Zlatá Husa, náměstí Míru 141/I, Jindřichův Hradec 
Milena Pelikánová, Restaurace u Pelikána, Lásenice 107 
Miroslav  Kolečko, Restaurace Pod Věží, Štítného 128/I, Jindřichův Hradec 
Miloslav Sokolík,Motel Petra Voka, Holičky 40, Třeboň 
Strategie, s.r.o., Restaurace Sklep, Masarykovo náměstí 84, Třeboň 
Michal Pauk, Restaurace  na Zimním stadionu, U Stadionu 1115/II, Jindřichův Hradec 
Restaurace a hotel Bílá paní s.r.o. , Dobrovského 5/I, Jindřichův Hradec 
Jiří Skipala, Restaurace U muzea, Balbínovo nám. 17, Jindřichův Hradec 
Karel Frank,  Frankův dvůr, Jemčická 125/IV, Jindřichův Hradec 
BYR-KA družstvo, Penzion Samorost, Jarošov n/Než 44 
Jiří Neubauer, Schwarzenberská pivnice, Trocnovské náměstí 124, Třeboň 
Petr Přibyl,  Restaurace  EDEN, Nádražní 337, Lomnice nad Lužnicí 
Jana Gončaruková,  Restaurace Střelnice, Masarykovo nám. 107/II, Jindřichův Hradec 
Milan Steinhauser, Hospoda U Václava, Václavská 68/III, Jindřichův Hradec 
Jiří Zikmund, Restaurace U nádraží, U nádraží 325, Kamenice nad Lipou 
" P " atelier, s.r.o.,  Hotel Perla, Nádražní 299/II, Jindřichův Hradec 
DOMI JH s.r.o., náměstí Míru 158/I, Jindřichův Hradec 
Ladislav Vondrák,  Hotel a restaurace Myslivna, Rožmberská 33/I , Třeboň 
Lebr a synové, s.r.o., Kavárna 99, Svobody 1135, Třeboň  
Pavel Sewald, Restaurace  u Formana, náměstí Emy Destinnové 10, Stráž nad Nežárkou 
PALCO, s.r.o., , Hotel Jelen, Bedřicha Smetany 62,  Nová Včelnice  
Marie Švehlová, Restaurace a hotel Komorník, Náměstí  266, Strmilov 
Veronika Štefanová, Kulturní dům  Deštná, nám. Míru 287, Deštná 
OSKAR-RS s.r.o. , Hotel Arkáda, náměstí Míru 466, Slavonice 
Ing. Vladimír Boček, Restaurace Sparta, sídl. Vajgar 589/III, Jindřichův Hradec 
Ing. Vladimír Boček, Restaurace u Šmiků, Kostelní 66, Jindřichův Hradec 
Věra Svobodová, Restaurace U Maxe, Denisova 20, Jindřichův Hradec 
  
  
 
 

Seznam  provozoven  oboru  elektrikář - silnopropud 
Aleš Vyhnálek - ELSAM, K Vilkám 813/III, Jindřichův Hradec 
HB beton s.r.o., Horní Žďár 37 
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ELZY, spol. s.r.o., Jarošovská 433/II, Jindřichův Hradec 
Bohuslav Kukačka, Tyršova 551/II, Jindřichův Hradec 
 

Seznam  provozoven  oboru  prodavač - prodavačka , obchodník 
DK OPEN, spol. s.r.o. , Jarošovská 56/II, Jindřichův Hradec 
Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, Nežárecká 64/IV -  18 pracovišť 
JH MARKT a.s. - obchodní dům, Schwaigerova 547/II, Jindřichův Hradec 
Jarmila Kubíková, Hradecká 48, Nová Bystřice 
B - CREDIT s.r.o., Nádražní 97/II, Jindřichův Hradec 
Jana Vyhnálková, nám. Husovo 92, Kamenice nad Lipou 
Budějovická komerční, s.r.o. ,  Bílý beránek, Masarykovo náměstí 108, Třeboň 
Kaufland Česká republika v.o.s., OD Kaufland, Jáchymova 903/III. Jindřichův Hradec 
Marta Bílkovská, Minimarket, Lodhéřov 2 
Jiří Kovář - specializovaný maloobchod a velkoobchod, Zborovská 340, Jindřichův Hradec 
Alena Bolfová,  AB SPORT, Panská 134/I, Jindřichův Hradec 
PENNY MARKET, s.r.o, se sídlem Počernická 257,Radonice, provozovna  PENNY Market, 
s.r.o č. 636, Hvězdná 57/V,J.Hradec 
 

Seznam  provozoven  oboru  klempíř 
VISTA - Jiří Vistořín, Na Výsluní 919/III, Jindřichův Hradec 
Roman Mohwald, Klempířství M + R Mohwald, Jakubská 245, Jindřichův Hradec 
AQUARES, spol. s.r.o., Hradecká 78, Stráž nad Nežárkou 
HP - DOORSING s.r.o. , Horní Pěna 130, 377 01 Jindřichův Hradec 
JM - PROFI - STŘECHY s.r.o. , Praha 4, U Hrabovou 247/11, PSČ 140 00 
Zdeněk Čejna, Lodhéřov 147 
Josef Novák, Na Štěpnici 655, 378 21 Kardašova Řečice 
 
                                              Seznam provozoven oboru zedník 
Stavitelství Blábolil, Ke škole 23, Radouňka, Jindřichův Hradec 
AQUARES, s.r.o, Hradeckáv78, Stráž nad Nežárkou 
Kostka JH, s.r.o, Česká 772, Jindřichův Hradec 
JK SERVIS TZB, s.r.o., Borovská 340, Jindřichův Hradec 
BETO-S, výr. a stavební činnost, Pod Kasárny 1054/II, Jindř.Hradec 
1.Kamenická, stavební a obch.firma s.r.o, U Kultur.domu 7720,Kamenice n/Lip 
ZEDNICTVÍ, Karel Havlík, Belgická 1247/II, Jindřichův Hradec 
MOUČKA PS, s.r.o., Mosty 39, Kunžak 
STAVISERVIS, s.r.o., Radouňka 71, Jindřichův Hradec 
KORAM, řemeslná a obchodní firma, Radouňka 110, Jindř. Hradec 
ZEDNICTVÍ, Marcel Boček, Radouňka 110, Jindřichův Hradec 
HP - DOORSING, s.r.o., Horní Pěna 130, Jindřichův Hradec 
ZEDNICTVÍ, Jiří Pivec, Dobrovodského 443, Kardašova Řečice 
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    K. Zpráva o činnosti  domova mládeže ve škol. roce 2010/2011 
 

     Ve školním roce 2010/2011 došlo ke spojení našeho domova mládeže s DM střední 
zdravotní školy. I nadále v něm však byli ubytováni žáci z ostatních škol našeho města. 
K 31.10. 2010 zde bydlelo 71 studentů a učňů. Byli podle věku rozděleni do tří výchovných 
skupin, se kterými pracovali vychovatelé: Lenka Krninská, Dana Moravcová  a Martin 
Jahoda. Funkci vedoucího vychovatele vykonával Stanislav Melounek, pořádek v DM 
zajišťovala uklízečka Marie Janů.  
     O jídlo se škole i DM staraly kuchařky ve složení: Marie Doležalová, Marie Rohová, 
Alena Lapková, Vlasta Kocarová, Marta Cahová, to vše pod vedením vedoucí školního 
stravování Jiřiny Kartákové.  
     Činnost vychovatelů byla zaměřena zejména na vytváření  bezproblémového soužití mezi 
ubytovanými žáky, dodržování domovního řádu a zlepšování podmínek pro ubytování. 
Pozornost byla věnována i prevenci sociálně patologických jevů.  Vedle řady neformálních 
pohovorů se studenty, spolupráce při řešení drobnějších přestupků s vedením školy, třídními 
učiteli, protidrogovým koordinátorem, výchovnými poradci, vyučujícími i rodiči, sloužila 
jako prevence i volno-časová činnost domova mládeže.  
Čas studentů a učňů se snažili vychovatelé vhodně naplnit činností dobrovolných zájmových 
kroužků v domově mládeže – a to sportovními kroužky: , odbíjené ( p. Jahoda a v případě 
jeho nepřítomnosti Pí Moravcová, p. Melounek) a malé kopané  ( p. Jahoda, p. Melounek).  
Výtvarný kroužek a kroužek ručních prací (Pí. Krninská) se zaměřil na většinou finančně 
méně náročnou činnost jako vánoční přání, pečení vánočních perníčků, malování na sklo, 
výroba dárků a pohoštění klientů z Bobelovky, atd. Pí Krninská se studenty prováděla také 
batikování triček, encausticu a další netradiční metody. Tyto činnosti byly částečně hrazeny 
z nadačního fondu školy Bonus.  Práce svých svěřenců DM prezentoval výstavou při Dnech 
otevřených dveří a výročí školy. Studenti a učňové ubytovaní v  DM se aktivně podíleli na 
přípravě i průběhu těchto dnů. 
     Řada ubytovaných se zapojila do práce kroužku „Plavání s postiženými dětmi“, který 
vedl otec žáka naší školy pan Ivan Jůna.   
     Dále se vychovatelé snažili vyjít vstříc i individuálním zájmům ubytovaných a zajistili či 
umožnili návštěvy zájmových činností v rámci města:  lední hokej, aerobik, posilovna, 
návštěvy plaveckého bazénu, hry na hudební nástroje , taneční kroužek, atd. 
     Jako každý rok naši studenti vedení p. Jahodou  připravili MIKULÁŠSKOU BESÍDKU 
pro některé  mateřské školy. 
Pí  Moravcová připravila společně se studenty besídku s programem pro postižené děti ze 
sociálního ústavu Boubelovka zakončenou diskotékou. 
Jako odměnu pro účinkující v této besídce připravil pan Jahoda v měsíci červnu výlet do 
tábora Bílá skála, kde si studenti po odpoledni plném her na závěr opekli špekáčky a 
zazpívali si u táboráku. 
     V péči o životní prostředí jsme vedle běžného každodenního plnění úklidových povinností 
a údržby svěřeného úseku dvora pomáhali panu školníkovi s drobnými pracemi a studenti 
v průběhu celého roku  třídili odpad do zakoupených kontejnerů.. Studenti pod vedením Pí 
Krninské pečovali o květinovou výzdobu DM.  Pí Moravcová zajišťovala výměnu prádla, P. 
Jahoda se staral  o bezchybný chod počítačů a celé sítě  v DM. 
     Umožnili jsme pedagogickou praxi studentce theologické fakulty z Českých Budějovic 
(uvádějící vychovatel p. Jahoda). 
     Spolupráce se školou byla dobrá. Ředitel školy se podílel na besídce pro Bobelovku 
diskotékou, škola nám zapůjčila automobil na výlet na Bílou skálu, atd. Ubytovaní žáci měli 
rychlý internet zdarma, podíleli se s panem školníkem na rekonstrukci vybavení pokojů, 
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kdy jsme využili část nábytku SZŠ a postele ze zrušeného DM ve Vimperku - odtud jsme 
získali i stůl na kulečník.   
     Ve dvou případech museli studenti uhradit výměnu zámku u pokoje, jeden student  musel 
zakoupit nové dveře od pokoje.. 
     Nikdo nebyl z DM vyloučen, ve třech případech jsme museli udělit podmínečné vyloučení 
za alkohol nebo kouření marihuany, kdy se osvědčily  osobní pohovory s rodiči, takže se 
prohřešek neopakoval.  
     Zhoršila se platební schopnost rodičů, některé platby vymáhala vedoucí kuchyně spolu 
s námi s velkým opožděním. 
     Abychom částečně snížili náklady vložené do DM, studenti naší školy ( za odborného 
dohledu vychovatelů ) v rámci prázdninové brigády po dobu osmi týdnů provozovali v DM 
ubytovací činnost. Osvědčil se i pronájem všech kluboven, kdy v DM proběhly 
rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, různá  školení atd.  
     V době provozu bylo  umožněno ubytování účastníkům mistrovství republiky v odbíjené 
starších žáků.        
     V případě nutnosti vychovatelé uzamykali školu. Domov mládeže poskytl zázemí a péči 
předsedům maturitních komisí, ubytování z důvodů výuky  jsme v případě nutnosti umožnili i 
některým přespolním žákům.   

 
    

V Jindřichově Hradci    18. 9. 2011                                              Stanislav Melounek 
                                                                                                         vedoucí vychovatel 
 
 

 
 

  L. Základní údaje o hospodaření školy 
 
1.Úvod 
 
IČO: 60816899 
 
Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 
 
Sídlo: Jáchymova 478/III, 377 43 Jindřichův Hradec 
           Miřiovského 678/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
Právní forma: příspěvková organizace 
 
Náplň činnosti:  
Organizace poskytuje střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání 
s výučním listem. Dále poskytuje žákům a studentům ubytování, výchovně vzdělávací 
činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu. 
Zabezpečuje stravování žáků a studentů a závodní stravování zaměstnanců školy. 
 
Povolené okruhy doplňkové činnosti: 

- provozování autoškoly 
- výuka jazyků 
- hostinská činnost 
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- ubytovací služby 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti 
 
 
 
Ředitel školy: Mgr. Karel Chalupa 384323184 
Zástupce ředitele: Mgr. Josef Dusík 384323181 linka 25 
Hospodářka: p. Lenka Šámalová 384323003 
Vedoucí DM: p. Stanislav Melounek 384323181 linka 36 
Vedoucí školní kuchyně: p. Jiřina Kartáková 384323181 linka 39 
 
 
Zhodnocení činnosti organizace za rok 2010: 
     Organizace hospodaří s poskytnutými prostředky účelně a efektivně. Výsledek 
hospodaření v hlavní činnosti skončil v kladných číslech, přestože škola musela neplánovaně 
z vlastních prostředků hradit mimořádné výdaje spojené se zrušením Domova mládeže 
Střední zdravotnické školy v J. Hradci a převzetím veškerého majetku, ubytovaných studentů 
a zaměstnanců bývalého DM. Také financování odborných praxí na SOU v Miřiovského ulici 
678, značně zatěžuje rozpočet školy. Část potřebných finančních prostředků škola získala 
v prosinci 2010 z dotace z Fondu rozvoje školství z Krajského úřadu. 
     Doplňková činnost za rok 2010 skončila se ziskem, který byl na základě svolení KÚ  
převeden do rezervního fondu školy. 
 
 
2. Vlastní rozbor hospodaření 
 
Organizace hospodařila s příspěvkem, který byl během roku upravován. Dle poslední úpravy 
k 20.12.2010 škola dostala na přímé prostředky celkem 27 397.000,- Kč, z toho 19 364.000,- 
Kč na platy, 529.000,- Kč na ostatní osobní náklady, 6 777.000,- Kč na odvody, 387.000,- Kč 
na FKSP a 340.000,- Kč na přímé ONIV. Rozpočet na provozní výdaje byl dle poslední 
úpravy z 2.11.2010 ve výši 5 723.000,- Kč, z toho 866.000,- Kč na odpisy. Dotace z FRŠ na 
provoz byla ve výši 517.664,60 Kč, dotace do investičního fondu z FRŠ byla celkem 
230.000,- Kč, na nové maturity škola dostala 4.386,- Kč a grant na stipendia pro učně byl ve 
výši 14.700,- Kč. 
 
Složení celkových příjmů školy v roce 2010: 
Složení příjmů    Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč
Výnosy z činnosti celkem 3 029 243,29 390 497,12  
z toho: výnosy z prodeje služeb 1 943 856,27 384 847,12 
            výnosy z pronájmu    355 916,-            0 
            výnosy z odepsaných pohledávek             39,46            0 
               -,,- z prodeje dlouhod.majetku      98 900,-            0 
            čerpání fondů     604 630,43            0 
            ostatní výnosy z činnosti       25 901,13     5 650,- 
Úroky       6 188,93            0 
Dotace na přímé výdaje 27 401 386,-            0 
Dotace na provoz  5 723 000,-            0 
Dotace z FRŠ     517 664,60            0 
Ostatní granty a dotace      14 700,-            0 
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Vrácená dotace  -   41 799,-            0 
Celkem 36 650 383,82 Kč  

 

390 497,12 Kč
    
Vysvětlení k tabulce: 
Výnosy z prodeje služeb – v hlavní činnosti se týkají výnosů za ubytování, stravování, 
kopírování a tisk, za vystavení opisu vysvědčení atd.. Výnosy z pronájmu – pronájem 
tělocvičny a jiných nebytových prostor. Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku – škola 
prodala nevyužité zemědělské stroje o které neprojevila zájem žádná organizace zřízená 
krajem.  
 
Škola dostala dotaci z FRŠ do investičního fondu ve výši 230.000,- Kč na opravu havarijního 
stavu plynové kotelny v budově SOŠ v Jáchymově ulici 478 a dokončení její rekonstrukce. 
 
Schválený odpisový plán na rok 2010 činil 1 105.000,- Kč. Z rozpočtu KÚ bylo kryto 
866.000,- Kč, 239.000,- Kč bylo dle § 66, odst.8, vyhlášky č. 410/2009 Sb. užití investičního 
fondu. Odpisy za doplňkovou činnost ve výši 7.101,- Kč byly nad plán. 
 
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2010 skončil ziskem 445,60 Kč. Z doplňkové 
činnosti vznikl zisk 94.590,- Kč.  
Konečný výsledek hospodaření byl + 95.035,60 Kč. Zisk byl na základě svolení KÚ převeden 
do rezervního fondu. 
 
Vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu a ke zřizovateli bylo provedeno v řádném 
termínu a správně. Bylo dodrženo rozpočtové členění všech přijatých finančních prostředků. 
Každý měsíc je prováděno hodnocení čerpání finančních prostředků, na jehož základě jsou 
přijímána opatření v dalších měsících. 
 
3. Peněžní fondy a jejich krytí 
 
Krytí a čerpání finančních fondů: 
 Počáteční stav 

K 1.1.2010 
Tvorba Čerpání Krytí 

K 31.12.2010 
Koncový stav
K 31.12.2010 

Fond odměn 578 436,00            14,00              0,00 578 450,00 578 450,00 
FKSP  47 831,86    388 054,50   401 701,00   32 143,95   34 185,36 
Rezervní fond  11 488,77      98 043,06   109 531,83           0,00           0,00 
Investiční fond 178 581,75 1 342 101,00 1 201 324,80 319 357,95 319 357,95 
Celkem 816 338,38 1 828 212,56 1 712 557,63 929 951,90 931 993,31 
 
Z FKSP bylo celkem čerpáno 401.701,- Kč, z toho 160.632,- Kč na závodní stravování, 
96.694,- Kč na rekreace, 17.867,- Kč na kulturu, 9.950,- Kč na tělovýchovu a sport, 47.500,- 
Kč byly dary, vitamíny 3.730,- Kč, vybavení pracoviště 2.558,- Kč a ostatní (bazén, sauna, 
masáže) 62.770,- Kč. 
 
Čerpání investičního fondu: 374.398,60 Kč opravy a údržba nemovitého  majetku, 476.226,20 
Kč použití fondu na investice (stroje a zařízení) a 120.700,- Kč bylo užití fondu dle § 66, 
odst.8, vyhlášky 410/2009 Sb.. 
 
Celý rezervní fond byl použit na vrácení části dotace z roku 2009, jejíž podmínky nebyly pro 
školu realizovatelné. 
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4. Doplňková činnost 
 
V roce 2010 činil výtěžek doplňkové činnosti 94.590,- Kč, výtěžek byl za ubytování na 
Domově mládeže v měsících červenci a srpnu. Organizace prověřila výsledek jako efektivní. 
Zisk z doplňkové činnosti nemusel být použit na krytí ztráty, škola ve své hlavní činnosti 
skončila také se ziskem. Celý zisk byl přesunut do rezervního fondu. 
 
5. Péče o spravovaný majetek 
 
Organizace má ve správě majetek v této hodnotě: 
Dlouhodobý hmotný majetek: stavby                         33 700.162,32 Kč 
                                                 sam.movité věci            8 652.157,94 Kč  
                                                 pozemky                       1 478.631,75 Kč 
Dlouhodobý nehmotný majetek                                               73.182,90 Kč 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              329.589,40 Kč 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            8 208.785,86 Kč 
Nedokončený dlouhodobý hm.majetek                                   77.350,00 Kč 
 
Veškerý majetek je pravidelně inventarizován, periodická řádná inventarizace se ve škole 
provádí každoročně. Inventarizace za rok 2010 byla k 31.12.2010, zjišťování stavu 
hospodářských prostředků bylo provedeno fyzickou inventurou a odsouhlaseno s účetní 
evidencí. Inventarizační rozdíly nebyly shledány. Vyřazený majetek a nepotřebné pomůcky 
byly nejdříve nabídnuty na stránkách KÚ jiným organizacím, pokud o ně nebyl zájem, byly 
předány k fyzické likvidaci. 
 
6. Stav pohledávek a závazků 
 
K 31.12.2010 měla škola pohledávky do lhůty splatnosti 1 094.006,30 Kč, po lhůtě splatnosti 
do 30 dní 20.906,- Kč, po lhůtě splatnosti do 1 roku 30.000,- Kč a nad 1 rok 4.484,- Kč. U 
posledně jmenované pohledávky byl domluven splátkový kalendář. 
Celkové pohledávky byly ve výši 1 149.396,30 Kč. 
 
K 31.12.2010 měla škola závazky v celkové výši 3 880.238,05 Kč a všechny do lhůty 
splatnosti. Z toho dodavatelé 152.840,96 Kč, závazky vůči zaměstnancům 1 353.372,- Kč, 
zdravotní a sociální pojištění 751.616,- Kč, krátkodobé přijaté zálohy 229.046,- Kč, jiné 
přímé daně 162.727,- Kč, přijaté zálohy na dotace 76.212,- Kč, ostatní krátkodobé závazky 
10.586,- Kč, výnosy příštích období – pronájem, hosp.s finanční normou 5.488,09 Kč a 
dohadné účty pasivní – energie 1 138.350,- Kč. 
 
 
7. Závěr 
 
Hospodaření školy je účelné a efektivní, škola hospodaří s přidělenými prostředky dle 
rozpočtu, čerpání rozpočtu je měsíčně sledováno a kontrolováno. Jelikož rozpočet je nastaven 
s maximální úsporností, dělají škole problémy mimořádné akce, např havárie a havarijní stav 
některých částí budov. Většina těchto problémů je vyřešena ve spolupráci s KÚ.  
 
Vypracovala:                                  Datum                        Podpis ředitele a razítko školy: 
Lenka Šámalová                           19.4.2011                        Mgr. Karel Chalupa 
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      ROZVAHA (BILANCE) 
organizačních složek státu, státních fondů, územních samosprávných celků 

                         a příspěvkových organizací (v Kč na dvě desetinná místa) 
                                                           
 
 
 
 
                                        sestavená k 31. 12. 2010 
                                                          
           (k nahlédnutí na ekonomickém oddělení) 
 
 
 
                                                                     IČ 
                                              60816899 
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M. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních  
programů  

 
►Účast v rámci projektů EU 
 
 
1. Předložen opakovaně projekt do Nadace ČEZ s názvem „Oranžové schody“, který měl 
vyřešit problematiku pohybu žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami po budově školy. 
Jednalo se především o dva vozíčkáře na oboru Informatika v ekonomice. Vzhledem k malé 
kapacitě odborných učeben výpočetní techniky v přízemí a prvním patře školy, kde je jedině 
možné se pohybovat pomocí plošiny pro tělesně postižené vybudované z projektu EU, je 
potřeba vzhledem k určení školy zřizovatelem jako školy prioritní pro tyto žáky, takové žáky  
dopravit do odborných učeben, které jsou v druhém patře budovy. Rozpočet na tento projekt 
byl přibližně 1.700.000,-Kč. Projekt i po splnění všech podmínek a i jako jediná škola v kraji, 
které o tuto finanční dotaci požádala, nebyl výborem Nadace ČEZ schválen s nejasným 
odůvodněním. 
 
2. Pro rok 2010-11 byly chváleny 2 předložené projekty  v rámci Programu I. MŠMT - 
Spolupráce s Meta – 8.000,- Kč a Podpora MPP na SOU v hodnotě 28.600,- Kč. 
  
3. Předložen opakovaně  projektu původně v rámci ROP „Snížení energetické náročnosti 
budov“  pro vybrané školy v rámci Jihočeského kraje s převedením do programu OPŽP 
(životní prostředí).  Projekt byl schválen zastupitelstvem Jihočeského kraje a finančně 
podpořen, ale nebyl prozatím realizován vzhledem k problémům ve fondu životního prostředí.  
 
5. Škola předložila opakovaně grantový projekt  v rámci OPVK ( Operační program pro 
vzdělání a konkurenceschopnost), který se týká vybudování poradenského a psychologického 
centra na škole s výstupy k veřejnosti i jiným vzdělávací subjektům. V tomto roce byl projekt 
úspěšný. Došlo k vybudování „Poradenského centra na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“ a 
v rámci projektu vznikají ojedinělé metodické a výukové materiály pro nevidomé žáky.  
 
6. Škola dále provádí řadu činností za účasti studentů v rámci jejich praktické výuky  v  
systému vedlejší hospodářské činnosti. Jednou z nich je provozování ubytování v letních  
měsících na domově mládeže, kdy veškerou logistiku provádějí žáci školy pod supervizí 
vedení školy. 
 
7. Stipendijní program pro učňovské obory 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením Č. 377/2010/ZK-18 podle § 36 
písm c) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve smyslu Zásad pro poskytování dotací a 
finančních darů Jihočeským krajem a Pravidel pro žadatele Grantového programu Stipendijní 
program pro učňovské obory, 1. výzva pro školní rok 2010/2011, o poskytnutí grantu ve výši 
108.000,- Kč na školní rok 2010 - 2011:  Prioritní oblast - Lidské zdroje a sociální soudržnost. 

8. Grantový program zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením Č. 123/20 I I /ZK -22 ze dne 19. 4. 20 II 
podle § 36 písm. c) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu se zákonem Č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve smyslu Zásad pro poskytování dotací 
a finančních darů Jihočeským krajem a Pravidel pro žadatele Grantového programu Zavádění 
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nových technologií do středních a vyšších odborných škol rozhodlo poskytnout Střední 
odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Jindřichův Hradec finanční podporu ve výši l 
181 550,-Kč.

Účel grantu:  Pořízení učebních pomůcek ke zkvalitnění výuky na SOŠ a SOU JH 

9. Škola předložila žádost do OP VK, oblast podpory 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání 
na středních školách,  číslo výzvy 34 EU peníze středním školám. Tato podpora se týká 8 
možných podporovaných „Šablon“, které lze v rámci tohoto projektu využít. Byla 
vypracována klíčová aktivita č. III/2: „Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“, což 
je vzhledem k oborovému zaměření školy nejvíce potřebné. 
 
 
 
 
 N. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci  
 celoživotního učení  
 
V rámci „Školních vzdělávacích programů“ pracují pedagogičtí pracovníci na učebních 
dokumentech pro zahrnutí možností absolvování zkráceného studia a rekvalifikací do výchovně – 
vzdělávacího programu školy.  
 
Škola se účastní  projektu UNIV 2 KRAJE a dále se bude účastnit projektu UNIV 3 Kraje, 
zaměřený na vytvoření center celoživotního vzdělávání. Ve školním roce 2010-2011 byly  
vytvořeny vzdělávací programy z oboru „Informačních technologií“ s názvem „Aplikovaná 
informatika aneb základy počítačové gramotnosti,    psaní a zpracování dokumentů na PC“ a 
z učebních oborů „Kuchař – číšník“, „Zedník“ 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. 
 
 
 
 
 O.Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  

 financovaných z cizích zdrojů  
 

                                                               ● 
 

Účast v Regionálním operačním programu na projekt „Zlepšení vybavenosti ICT na středních, 
speciálních a základních uměleckých školách Jihočeského kraje“. Jeho cílem je vybavení školy 
několika interaktivními tabulemi. Projekt byl úspěšný.  
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● 
 

"Snížení energetické náročnosti škol" škola předložila projekt v rámci OPERACNÍHO 
PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ, 3. výzva, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů 
energie. Projekt je prozatím v projednávání na Ministerstvu životního prostředí ČR.  
 
 

● 
 

Škola předložila opakovaně grantový projekt  v rámci OPVK ( Operační program pro 
vzdělání a konkurenceschopnost), který se týká vybudování poradenského a psychologického 
centra na škole s výstupy k veřejnosti i jiným vzdělávací subjektům. V tomto roce byl projekt 
úspěšný. Došlo k vybudování „Poradenského centra na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“ a 
v rámci projektu vznikají ojedinělé metodické a výukové materiály pro nevidomé žáky. 
Celkové způsobilé náklady projektu činí 1, 698. 332,48,-Kč. 
 

● 

Grantový program zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením Č. 123/20 I I /ZK -22 ze dne 19. 4. 20 II 
podle § 36 písm. c) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu se zákonem Č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve smyslu Zásad pro poskytování dotací 
a finančních darů Jihočeským krajem a Pravidel pro žadatele Grantového programu Zavádění 
nových technologií do středních a vyšších odborných škol rozhodlo poskytnout Střední 
odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Jindřichův Hradec finanční podporu ve výši l 
181 550,-Kč.

Účel grantu:  Pořízení učebních pomůcek ke zkvalitnění výuky na SOŠ a SOU JH 

  
 
 
 
P. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi      
           zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve      
                                          vzdělávání  

 
● 

 
Vedení školy spolupracuje průběžně s odborovou organizací školy, s Jihočeskou hospodářskou 
komorou a v rámci praktického vyučování spolupracuje škola s více jak 60 nonprofitními či 
profitními subjekty (viz bod J).  

● 
 
Škola se účastní projektu „IQ INDUSTRY“, který je zaměřen na úzkou spolupráci firem a škol, 
které mají ve své nabídce strojírenské a technické obory a zároveň projekt podporuje vzdělávání  
učitelů formou vzdělávacích programů, stáží a seminářů v partnerských firmách. 
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