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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.,v posledním 
znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. 
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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. 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        

                      

 

   

 

 

http://www.sos-jh.cz/�
http://www.sos-jh.cz/�
http://www.sos-jh.cz/�
http://www.sos-jh.cz/�
http://www.kraj-jihocesky.cz/�
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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. Jan Konrád 
bydliště:     Pravdova 288/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
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 
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člen školské rady:      Mgr. Radek Němec 
bydliště:       Schwaigrova 572/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
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:     Vladimír  Bláha  - starosta města Nová Bystřice 
bydliště:   Žižkova 366, 378 33 Nová Bystřice 

 
 
 
 

Pracoviště Jáchymova 478 
 
Dříve Střední odborná škola - dnes Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,  Jindřichově 
Hradci, Jáchymova 478,  je školou s více jak  l25 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 a Střední odborné učiliště je používán od 1. ledna 
2006. Od 1.  září  1996 se na tomto pracovišti  vyučuje ve třech 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. Toto 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.  
 
 
 
 

 
 



  

 6 

 
 

 
          B. Přehled studijních oborů 

(Pracoviště Jáchymova 478) 
 
 
 

1. Ekonomika a podnikání (kód: 63-41-M/01)  
   Ekonomicky, jazykově a na potřeby regionu zaměřený  ekonomický obor jehož ekonomický  
   základ je posílen  operativně o předměty  zahrnující problematiku cestovního ruchu, výpočetní     
   techniky, regionální problematiku a průběžnou praxí ve státních i soukromých    
   organizacích s širokým uplatněním  studentů v praxi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Informační technologie (kód: 18—20-M/01) 
   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 byl otevřen od  1. září  2002. Absolventi tohoto oboru nacházejí velmi dobře 
   uplatnění ve státním sektoru a především v soukromém sektoru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nový obor:  
    Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01) – obor zaměřen na logistiku a   obslužné  
    počítačové  systémy    
     
   Obor s vysokou mírou perspektivy pro národní hospodářství, jehož hlavní páteří je kromě 

výroby doprava a přeprava zboží, věcí, materiálů a lidí. Studium je zaměřené na logistické 
operace, dopravní a přepravní systémy se stěžejní aplikací výpočetní techniky v oblasti řízení 

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
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přenosu a systematizaci dat. Žák získává velmi vysoké  znalosti z IT problematiky včetně    
hardwaru a především softwaru.  

    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.  
 

 
       
 
 
    
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Přehled studijních oborů a učebních dokumentů 
 
 
Aktivní obory v daném školním roce 
 
Pracoviště Jáchymova 
 
 
1. Od 1.9.2010 obor  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. 

 
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 pod názvem –   
 Informační  technologie (kód: 18—20- M/01) 

 
 4.   Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01) – obor zaměřen na logistiku a   obslužné  
       počítačové  systémy.  

 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  
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 vzdělávacího programu“ byl od 1. ročníku  školního roku 2010-2011 nahrazen stávající obor 
„Provoz a ekonomika dopravy „ oborem se stejným názvem ale jiným kódem oboru:  

         
 
 
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 
 
Podrobné učební plány (ŠVP) 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 2012/2013  48 zaměstnanců. Z tohoto 
počtu bylo 34 pedagogických pracovníků, 5 THP a 9 provozních pracovníků. Všichni pedagogičtí 

http://www.sos-jh.cz/�
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pracovníci mají vysokoškolské vzdělání a 6 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 - 48 pracovníků      - 34 pedagogických    

      -   5   THP      
-   9 provozních   

Vzdělání - 34 pedagogů    -           VŠ (*1) - 28 pedagogů    
 SV (*2) -   6 pedagogů   
 
*1 vysokoškolské  

*2 středoškolské 

 
►Seznam pracovníků školy – pracoviště Jáchymova 478 
                                                                                                                       

                                                                                                                                          
 

Zaměstnanci školní kuchyně 
Cahová Marta 
Janků Lenka 
Kartáková Jiřina 
Lapková Alena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
►Druh pracovního poměru    
 
45 zaměstnanců  - doba neurčitá 
  3 zaměstnanci   - doba určitá do 30. června  2012 

Pedagogičtí pracovníci 
 
Mgr. Čondl Oldřich 
Ing. Černocká Ludmila 
Mgr. Dusík Josef 
Ing. Fíla Stanislav 
Mgr. Furbachová Alena 
Mgr. Chalupa Karel 
Bc.   Chalupa Václav 
Mgr. Kalkusová Marie 
Ing. Konrád Jan 
Ing. Kopalová Věra 
p.    Koranda Martin 
Ing. Krejčí Vladislav 
Mgr. Němec Radek 
Ing. Peckl František 
Mgr. Píšová Lucie 
Mgr. Průšová Růžena 
Ing. Přechová Blanka 
Bc.  Soukup David,DiS 
Mgr. Svobodová Eliška 
Ing. Šafránková Marie 
Mgr. Šamalová Barbora 
Mgr. Šulc Petr 
Ing. Tuček Martin 

   
 

   
   

 

Mgr. Vyhnálková Markéta 
Mgr. Wirknerová Jitka 
Ing. Zadražil Miloslav 
PaedDr. Zemanová Dana 
 
Asistenti pedagoga 
Mgr. Bláhová Alexandra 
pí.  Navarová Markéta 
 
Provozní zaměstnanci 
Bednářová Růžena 
Brodinová Marie 
Ježová Olga 
Křivánková Jarmila 
Ližan Milan 
Mertová Alena 
Melicharová Adéla 
Šámalová Lenka 
Jirková Daniela 
 
Domov mládeže 
Jahoda Martin 
Krninská Lenka 
Moravcová Dana 
Melounek Stanislav 
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C1.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi 

a  způsobilosti (pracoviště Miřiovského 678) 
 
 

Celkem - 25 pracovníků                       - 21 pedagogických 
       -   1 THP        -   3 provozních   

                  
 
Vzdělání - 21 pedagogů    -           VŠ (*1) -    9 pedagogů    
 SV (*2) -    3 pedagogové  
        SV (*2)   -    9 učitelů OV 
*1 vysokoškolské                                                                
*2 středoškolské    
 
 
 
►Seznam pracovníků školy – pracoviště Miřiovského 678 
 
 
Pedagogičtí pracovníci    
 
Pedagogičtí pracovníci    
 
Mgr. Adamec Martin 
Gryčová Jana  
Mgr.  Havelková Pavla 
Ing. Klímová Zdeňka 
p. Musil David 
Mgr. Pešek Jaroslav  
Mgr.Pragerová Belinda 
Bc. Rada Miroslav(0,5PP) 
Slámová Zdeňka 
Ing. Vojtěch Stanislav 
Ing. Voráčková Michaela  
Mgr. Zedník Vladimír 
 
 
 
 
►Druh pracovního poměru    
 
21 zaměstnanců  - doba neurčitá 
  4 zaměstnanec   - doba určitá  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní zaměstnanci  
Bubla Pavel 
Oplová Marcela 
Salabová Iva 
Štěpánová Jiřina 
 
Mistři odborné výchovy 
Mácková Vlasta  
Kučera Rudolf 
Bc.Kelblerová Marta  
Mácová Jiřina 
Přílepek Antonín 
Veselá  Naděžda 
Rada Miroslav(0,5PP) 
Vyhnálek Aleš 
Svoboda Slavoj 
Handl jiří 
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     D. Údaje o přijímacím řízení 

                                      (pracoviště Jáchymova 478) 
 
       

Obor 
Plán.
počet 
míst 

přihlášeno přijato Nastoupili 
k 30.9.2013 1.termín Další 

term. 
celkem 1.termín Další 

term. 
celkem Bez 

zkoušek 

63-41-M/01  
Ekonomika a 
podnikání 30 29 3 32 29 3 32 32 16 

18-20-M/01  
Informační 
technologie 30 37 11 48 30 11 41 41 26 

37-41-M/01  
Provoz a 
ekonomika 
dopravy 

30 26 2 28 26 2 28 28 0 

 
 
Ve školním roce 2012/2013 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 
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Údaje o přijímacím řízení  

                                        (Pracoviště Miřiovského 678) 
 
 
►Přijímací řízení ve šk. roce 2012/2013    
 
 Tříleté učební obory:     
 

Obor Plán.
počet 
míst 

přihlášeno přijato Nastoupili 
k 30.9.2013 

1.termín Další 
term. 

celkem 1.ter
min 

Další 
term. 

celkem   

26-51-H/02 
Elektrikář-
silnoproud 

20 9 2 11 9 2 11  8 

23-55-H/01 
  Klempíř 20 1 3 4 1 2 3  5 

65-51-H/01 
Kuchař-
číšník 

30 38 8 46 33 7 40  33 

23-52-H/01    
Nástrojař   20 12 4 16 12 4 16  7 

66-51-H/01 
 
Prodavač 

30 11 6 17 11 6 17  21 

36-67-H/01 
 
Zedník 

20 7 6 13 7 6 13  16 

 
 
Jednoleté učební obory 
 

26-51-H/02 
Elektrikář-
silnoproud 

? 0 5 5 0 5 5  4 

65-51-H/01 
Kuchař-
číšník 

8 0 4 4 0 4 4  3 

 
 
Uchazeči o tříleté učební obory byli přijati v rámci přijímacího řízení dle kritérií přijímacího řízení 
bez přijímací zkoušky. 
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E. Přehled žáků ve studijních a učebních oborech  a celkový 
počet tříd po  ročnících ve šk. r. 2012/2013 

 

Studijní obor     Kód   Počet     
  žáků   Počet tříd 

    

Ekonomika a podnikání – zam. cestovní 
ruch 63-41-M/01 70          4 

  
Informační technologie 
 

 
18-20-M/01 

 

95 
 

         
         4 
 

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

37-41-M/001 71          3 

 Elektrikář-silnoproud  
    26-51-H/02 23 1,5 

 Kuchař-číšník     65-51-H/01 102 3 

 Zedník          36-67-H/01    34 2,5 
 Klempíř 
    23-55-H/01 29 2 

 Prodavač       66-51-H/01  57 3 

 Nástrojař      23-52-H/01        8           1 

 Klempíř -jednoletý 
      23-55-H/01 1 0 

C e l k e m  455 24 
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F. Výsledky vzdělávání žáků - II. pololetí šk. roku 2012/2013 

(pracoviště Jáchymova 478) 
 
Na konci druhého pololetí šk. roku 2012-2013 studovalo na škole ve všech maturitních oborech 236 žáků. 
 
 
►Hodnocení prospěchu a chování  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Kázeňská opatření v průběhu šk. roku 2012-2013 
 

 
 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C  

pTU  1 8 4 4  1  6  5 3  
pŘŠ       7  3     
dTU  1 5 2 1  3  7   3  
dŘŠ    1   1  1 2  2  
PVy              
2.st.  1     1   2 1   
3.st.  1     1       
nTU     1     1    

 
 
 
 

 
 
 

celkem P V 5 N 
Průměrná absence na žáka 

neomluv. třídní učitel 
z toho hodnocení snížená 

známka Ch prospěch 
průměrný 

třída žáků 

2. pololetí školního roku 2012/13 
zpracováno dne: 26.11.2013 Souhrnná statistika tříd 

130.90 19.3 2.909 14 1 6 - 1.B Mgr. Kalkusová Marie 21 1 (0+1) 
103.19 3.05 2.569 19 0 2 - 1.C Ing. Kopalová Věra 21 1 (1+0) 
117.05 2.733 11.2 33 1 8 0 1. ročník 42 2 (1+1) 
86.60 1.30 2.496 8 2 - - 2.A Mgr. Průšová Růžena 10 - 
84.92 1.23 2.470 10 0 3 - 2.B Ing. Černocká Ludmila 13 - 
88.90 - 2.216 9 2 - - 2.C Mgr. Šulc Petr 11 - 
86.71 2.387 0.85 27 4 3 0 2. ročník 34 - 
87.46 14.6 2.637 15 0 - - 3.A Ing. Konrád Jan 15 2 (1+1) 

113.37 6.63 2.553 15 1 - - 3.B Mgr. Wirknerová Jitka 16 1 (0+1) 
81.54 4.23 2.399 20 0 2 - 3.C Mgr. Vokáčová Magda 22 1 (0+1) 
92.83 2.508 7.89 50 1 2 0 3. ročník 53 4 (1+3) 
64.04 0.92 2.462 21 2 1 - 4.A Mgr. Šamalová Barbora 24 1 (1+0) 
78.18 - 2.779 14 0 2 - 4.B Ing. Zadražil Miloslav 16 - 
59.26 3.40 2.488 27 1 2 - 4.C Ing. Šafránková Marie 30 2 (1+1) 
65.23 2.550 1.77 62 3 5 0 4. ročník 70 3 (2+1) 
87.19 2.542 5.23 172 9 18 0 C E L K E M ** 9 (4+5) 
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Výsledky vzdělávání žáků - II. pololetí šk. roku 2012/2013 
                                     (pracoviště Miřiovského 678) 
 
Na konci druhého pololetí šk. roku 2012-2013 studovalo na škole ve všech učebních oborech 229 žáků. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  P 5   
absence na žáka 
celkem neomluv. třídní učitel z toho hodnocení snížená 

známka Ch prospěch 
průměrný 

žáků 

Souhrnná statistika tříd 

třída 

zpracováno dne: 26.11.2013 
2. pololetí školního roku 2012/13 

161.70 2.618 18.6 3 13 1 - Ing. Vojtěch Stanislav 17 5 (2+3) P2 
53.58 2.699 14.4 1 9 2 - Mgr. Adamec Martin 12 1 (1+0) KLZ3 

105.21 2.888 38.1 0 12 2 - Mgr. Havelková Pavla 14 1 (0+1) P3 
117.96 2.977 13.0 0 27 2 - Mgr. Zedník Vladimír 29 3 (1+2) KČ2 
118.44 3.056 14.4 0 8 1 - Mgr Rada Miroslav 9 1 (0+1) N1 
192.19 3.101 52.4 1 11 9 - Ing. Klímová Zdeňka 21 8 (2+6) P1 
126.28 3.169 31.1 0 24 4 - Mgr. Havelková Pavla 28 4 (2+2) KČ1 
116.06 3.181 26.4 0 23 10 - Slámová Zdeňka 33 5 (1+4) KČ3 
85.50 3.239 19.6 1 9 2 - Mgr. Pešek Jaroslav 12 2 (1+1) E3 
82.69 3.268 14.4 0 11 2 - Gryčová Jana 13 2 (0+2) Z2 
97.77 3.305 32.3 0 14 4 - Ing. Voráčková Michaela 18 6 (3+3) KLE2 

130.53 3.307 33.2 1 7 5 - Mgr Rada Miroslav 13 3 (2+1) KL1 
120.41 3.508 21.5 0 7 5 - Gryčová Jana 12 3 (1+2) Z1 

V - prospěl s vyznamenáním Legenda 
P - prospěl 
5 - neprospěl 
N - nehodnocen 
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Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek  (obě pracoviště) 
 
 
►Výsledky maturitních zkoušek   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Předmět Počty známek Průměr 
  1  2  3  4  5 

Přehled prospěchu třídy 4.A maturitní zkouška 2012/13 
řádný termín zpracováno dne: 26.11.2013 
Třídní učitel: Počet žáků celkem: Mgr. Šamalová Barbora   23 

z toho   dívek:   10 chlapců:   13 

příloha č. 1 

společná část - státní maturita 
  -  4  1  1  1 2.857 Anglický jazyk povinná 
  -  -  6  6  4 3.875 Matematika povinná 
  -  4  7 10  2 3.435 Český jazyk a literatura povinná 

profilová část 
  7  5  5  5  1 2.478 Ekonomika povinná 
  7  5  5  5  1 2.478 ústní zkouška 
  2 10  7  3  1 2.609 Logistika a obslužné systémy povinná 
  2 10  7  3  1 2.609 ústní zkouška 
  -  -  -  1  - 4.000 Praktická zkouška z odborných předmětů povinná 
  -  -  -  1  - 4.000 písemná zkouška 
  4  6  6  7  - 2.696 Praktická zkouška z odborných předmětů povinná 
  4  6  6  7  - 2.696 písemná zkouška 

Celkový průměrný prospěch 3.032 
Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

0 
18 
5 

prospěl s vyznamenáním 
prospěl 
neprospěl 

0 nehodnocen 

S 3.500 
P 2.574 
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Předmět Počty známek Průměr 
  1  2  3  4  5 

Přehled prospěchu třídy 4.B maturitní zkouška 2012/13 
řádný termín zpracováno dne: 28.11.2013 
Třídní učitel: Počet žáků celkem: Ing. Zadražil Miloslav   14 

z toho   dívek:   14 chlapců:    0 

příloha č. 1 

společná část - státní maturita 
  1  1  4  1  1 3.000 Anglický jazyk povinná 
  -  -  2  1  - 3.333 Německý jazyk povinná 
  -  -  2  -  1 3.667 Matematika povinná 
  -  2  6  5  1 3.357 Český jazyk a literatura povinná 

profilová část 
  2  5  5  2  - 2.500 Ekonomika povinná 
  2  5  5  2  - 2.500 ústní zkouška 
  2  5  5  1  1 2.571 Účetnictví povinná 
  2  4  5  1  2 2.786 ústní zkouška 
  3  4  4  3  - 2.500 Praktická zkouška z odborných předmětů povinná 
  3  4  4  3  - 2.500 písemná zkouška 

Celkový průměrný prospěch 2.911 
Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

0 
11 

3 

prospěl s vyznamenáním 
prospěl 
neprospěl 

0 nehodnocen 

S 3.286 
P 2.536 

 

Předmět Počty známek Průměr 
  1  2  3  4  5 

Přehled prospěchu třídy 4.C maturitní zkouška 2012/13 
řádný termín zpracováno dne: 26.11.2013 
Třídní učitel: Počet žáků celkem: Ing. Šafránková Marie   28 

z toho   dívek:    3 chlapců:   25 

příloha č. 1 

společná část - státní maturita 
  2  6  7  -  - 2.333 Anglický jazyk povinná 
  -  -  -  1  - 4.000 Německý jazyk povinná 
  -  1  3  5  3 3.833 Matematika povinná 
  -  4 12 11  1 3.321 Český jazyk a literatura povinná 

profilová část 
  7 10  7  4  - 2.286 Ekonomika povinná 
  7 10  7  4  - 2.286 ústní zkouška 
  6 11  6  5  - 2.357 Účetnictví povinná 
  6 11  6  5  - 2.357 ústní zkouška 
  4  9 12  3  - 2.500 Praktická zkouška z odborných předmětů povinná 
  4  9 12  3  - 2.500 písemná zkouška 

Celkový průměrný prospěch 2.750 
Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

0 
25 
3 

prospěl s vyznamenáním 
prospěl 
neprospěl 

0 nehodnocen 

S 3.179 
P 2.321 
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Výsledky závěrečných učňovských zkoušek        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Předmět Počty známek Průměr 
  1  2  3  4  5 

Přehled prospěchu třídy E3 závěrečná zkouška 2012/13 
po opravných zkouškách zpracováno dne: 26.11.2013 
Třídní učitel: Počet žáků celkem: Mgr. Pešek Jaroslav   10 

z toho   dívek:    0 chlapců:   10 

příloha č. 1 

   -  2  2  4  2 3.600 písemná zkouška  
  3  3  4  -  - 2.100 praktická zkouška z odborného výcviku  
  2  1  1  5  1 3.200 ústní zkouška  

 

Celkový průměrný prospěch 2.967 
Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

2 
6 
2 

prospěl s vyznamenáním 
prospěl 
neprospěl 

0 nehodnocen 
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Předmět Počty známek Průměr 
  1  2  3  4  5 

Přehled prospěchu třídy KČ3 závěrečná zkouška 2012/13 
po opravných zkouškách zpracováno dne: 26.11.2013 
Třídní učitel: Počet žáků celkem: Slámová Zdeňka   23 

z toho   dívek:   15 chlapců:    8 

příloha č. 1 

   -  -  2 21  - 3.913 písemná zkouška  
  5 10  5  3  - 2.261 praktická zkouška z odborného výcviku  
  2  9  9  3  - 2.565 ústní zkouška  

 Celkový průměrný prospěch 2.913 
Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

0 
23 
0 

prospěl s vyznamenáním 
prospěl 
neprospěl 

0 nehodnocen 

Předmět Počty známek Průměr 
  1  2  3  4  5 

Přehled prospěchu třídy KL1 závěrečná zkouška 2012/13 
po opravných zkouškách zpracováno dne: 26.11.2013 
Třídní učitel: Počet žáků celkem: Mgr Rada Miroslav    8 

z toho   dívek:    0 chlapců:    8 

příloha č. 1 

(do absence třídy zap. 1) 

   -  1  -  -  - 2.000 písemná zkouška  
  1  -  -  -  - 1.000 praktická zkouška z odborného výcviku  
  -  1  -  -  - 2.000 ústní zkouška  

 Celkový průměrný prospěch 1.667 
Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

0 
1 
0 

prospěl s vyznamenáním 
prospěl 
neprospěl 

0 nehodnocen 
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Předmět Počty známek Průměr 
  1  2  3  4  5 

Přehled prospěchu třídy KLZ3 závěrečná zkouška 2012/13 
po opravných zkouškách zpracováno dne: 26.11.2013 
Třídní učitel: Počet žáků celkem: Mgr. Adamec Martin   10 

z toho   dívek:    0 chlapců:   10 

příloha č. 1 

   -  2  5  3  - 3.100 písemná zkouška  
  2  4  2  2  - 2.400 praktická zkouška z odborného výcviku  
  1  3  4  2  - 2.700 ústní zkouška  

 Celkový průměrný prospěch 2.733 
Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

0 
10 
0 

prospěl s vyznamenáním 
prospěl 
neprospěl 

0 nehodnocen 

Předmět Počty známek Průměr 
  1  2  3  4  5 

Přehled prospěchu třídy P3 závěrečná zkouška 2012/13 
po opravných zkouškách zpracováno dne: 26.11.2013 
Třídní učitel: Počet žáků celkem: Mgr. Havelková Pavla   12 

z toho   dívek:   10 chlapců:    2 

příloha č. 1 

   1  2  4  4  1 3.167 písemná zkouška  
  -  -  -  -  - 0.000 písemná zkouška 
  3  3  3  3  - 2.500 praktická zkouška z odborného výcviku  
  -  -  -  -  - 0.000 praktická zkouška 
  3  1  5  3  - 2.667 ústní zkouška  
  -  -  -  -  - 0.000 ústní zkouška 

 

 

Celkový průměrný prospěch 2.778 
Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

1 
10 
1 

prospěl s vyznamenáním 
prospěl 
neprospěl 

0 nehodnocen 
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G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 
     Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhá především v oblasti zdokonalování se 
v obsluze výpočetní techniky, v rámci složitého systému nové maturitní zkoušky , v oblasti bezpečnosti 
práce, v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství v rámci úspěšného projektu OPVK „Poradenské 
centrum na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“, v oblasti poradenství a řešení patologických jevů určeném pro 
výchovné poradce školy.    
 
Příklady: 
 

 Úvod do administrace systému Windows 2000, Windows  
Profesiona, lWindows Wista 

 MS Access pro začátečníky 
 MS Excel, základy programování ve VBA 
 FrontPage 
 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 
 Software a užití interaktivních tabulí 
 Podpora žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci projektu  OPVK 

„Poradenské centrum na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“ a pořádaných vzdělávacích 
seminářů  

 BOZP 
 
 
 
►S e m i n á ř e   2 0 12 - 2013  
 
Ve školním roce 2012/2013 se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali  vzdělávacích  odborných přednášek a 
seminářů dle nabídky a finančních možností školy.  
 
Mgr. Pragerová                    Prevence poruch hlasu u pedagogů   (DESCARTES, Praha) 
Mgr. Pragerová                    Školní sportovní soutěže a tělesná  výchova na ZŠ, SŠ a SOU (ASŠK) 
Ing. Voráčková                    Proč je důležitá správná anglická výslovnost   (DESCARTES, Praha) 
Díky dotaci MŠMT na prevenci patologických jevů absolvovali učitelé SOU větší množství seminářů než 
v minulém roce. 
Ing. Voráčková, Slámová     Jak získat a udržet autoritu  (DESCARTES, Praha) 
Mgr. Pragerová                     Záškoláctví a jeho skryté formy ( DESCARTES, Praha) 
Mgr. Havelková                   Výchovné poradenství  (PF České Budějovice, 100 hodin) 
Všichni učitelé                      Závislost na procesech gambling, komunik. média (META o.s.) 
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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 
- problematika je řešena na úrovni výchovného poradce, poradce pro enviromentální výchovu, 
   třídních učitelů a vedení školy 
-  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 pedagogy  
-  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 
      

- prevence patologických jevů (Sex,AIDS a vztahy)  -  1.B, 1.C 
- exkurze - Český ráj - 2.C,3.A,3.B 
- exkurze - zemědělské a  zpracovatelské  podniky regionu -  4. B  
- filmové představení - Nikola Šuhaj loupežník  
- Den otevřených dveří SOŠ a SOU 
- exkurze - Pelhřimov - škrobárny, pivovar - 4.B  

            -     prevence patologických jevů - 1.B,1.C 
            -     Dozvuky – preventivní projekt 

- exkurze - České Budějovice - 2.A 
- maturitní ples - 4.B, 4.C 
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-     přednáška - Důchodové pojištění  -  4.A, 4.B, 4.C 
            -     exkurze  -  Praha - ČNB  -   4.C 
            -     přednáška  - Doprava - ČVUT Praha  - 2.A,3.A, 4.A 
            -     exkurze - Turecko - vybraní žáci školy 
            -     prevence patologických jevů - 1.B, 1.C 
            -     soutěž - Word procesing - Volyně 
            -     přednáška  - ČVUT Praha – 2.A,3.A,4.A 
            -     prevence patologických jevů ( Moderní je nekouřit )  -   1.B, 1.C 
            -     exkurze -  automobilka - Kolín - 2.A, 3.A 
            -     soutěž - Matematický klokan 
            -     Majáles 
            -     přednáška - ČVUT Paha - 2.A,3.A,4.A 
            -     exkurze -  Praha -  1.C 
            -     focení tříd 
            -     exkurze  -  Brno  -  3.B 

-     Majáles 
-     LVK - 1.B,1.C 
-     exkurze -  Terezín -  2.A, 2.B 
-     exkurze -  Nové Hrady  -  2.C,3.C 
-     exkurze  -  Ladovka  J. Hradec 2.B 
-     exkurze - Tábor - 1.B 
-     exkurze  - Telč  -  1.B 
-     soutěž v psaní na klávesnici - 1.B,1.C 
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H1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

     (pracoviště Miřiovského 678) 
 
 
Aktivity podporující spolupráci školy s veřejností a rodiči: 
 
Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 
1. dny otevřených dveří 7.11.2012, 

 
Mgr.Pragerová 

2. Burza škol 
 

7.11.2012 Mgr. Pragerová 

3. Rodičovské schůzky 
 
 

12.12.2012, 
24.4.2013 

Mgr. Pragerová 

4. Předávání výučních listů v Kapli sv. Máří Magdaleny 
 

18.6.2013 
27.6.2013 

Mgr. Chalupa 

5. plesy 3. ročníků 
 

15.2.2013, 
15.3.2013 

pí Gryčová, 
Slámová, 
Mgr.Havelková 

6. Majáles 3.5.2013  
 
 
 
Uskutečněné preventivní aktivity pro žáky: 
 
 
Název aktivity Zaměření (např. prevence 

drogových závislostí, 
šikany…) 

Datum konání  Věková 
skupina /počet 
žáků 

Realizátor 

1. Zážitkový 
pobytový 
seznamovací kurz 
Jízda na drakovi 

Prevence rizikového 
chování mimo rámec šk. 
docházky 

24.-26.9.2012 15-18/21 OS DO SVĚTA  

2. Zážitkový 
seznamovací kurz 
Jízda na drakovi 
 

Prevence rizikového 
chování v rámci šk. 
Docházky 

22.-23.10.2012 15-18/32 OS DO SVĚTA, 
Mgr. Pragerová 
 
 

3. Zážitkový 
seznamovací kurz 
Jízda na drakovi 

Prevence rizikového chování 
v rámci šk. docházky 

5.-6.11.2012 15-18/26 OS DO SVĚTA, 
Mgr. Pragerová 
 

4. Prev. Program 
DROGY 

Prevence rizikového chování 
v rámci šk. docházky 

8.10.2012 15-18/63 Martin Hornych 
 

5. Prev. Program 
HIV/AIDS 

Prevence rizikového chování 
v rámci šk. docházky 

17.a 
31.10.2012 

17-22/64 Martin Hornych 
 

6. První pomoc Prevence úrazú, 
zdravověda, právní 
povědomí 

12.4.2013 
17.4.2013 
21.6.2013 

15-22/120 Červený kříž 
 
 

7. Gastro 
Č.Budějovice 

Výchova k práci 8.11.2012 
 

16/2 
 

pí Mácová, Mácková 
 

8. THE ACTION Prevence v dopravě  21.11.2012 15-16/60 Mgr. Rada, Ing. 
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Vzdělání a řemeslo 
Č.Budějovice 

  Klímová 
 

8. Architektura 
Prahy 
 

Výchova k práci, estetické 
cítění 

13.12.2012 
 

17-20/40 
 

Gryčová, Slámová 
 

10. Zneužívání 
návykových látek 

Prevence rizikového chování 
v rámci šk. docházky 

31.10.2012, 
1.11.2012, 
6.11.2012, 
6.12.2012 

15-22/220 Sdružení META 

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

Březen 2012 16-20/45 Mgr. Pragerová 

12.PREFA Veselí n.L. Výchova k práci, exkurze 25.6.2013 16-18/15 p.uč. Gryčová 
13. Ekologické fórum 
 

Výchova ke zdr. živ. stylu, 
ochrana přírody 

3.6.2013, 
 

15-20/50 Ing. Vlček 

14. Soutěž zedníků  
Č. Budějovice 
 

Výchova k práci 17.-18.5.2013 
 

16-20/2 Přílepek  

15. Sluníčkový den Výchova k sociálnímu 
cítění 

3.6. 2013 15-18/15 Život dětem 
Mgr. Pragerová 

 

 
 
 
Jednorázové aktivity pro žáky: 
Název aktivity, akce Datum  Realizátor 
Sága o světě zvaném Island  6.3.2013 Spol. Pohodáři 

 
Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU : Mgr. Pragerová Belinda 

Škola získala v roce 2012 z prostředků MŠMT částku 70 196 Kč na uskutečnění  projektu – „ Podpora MPP 
na SOU v Jindřichově Hradci.“ Finanční prostředky byly použity na prevenci rizikového chování. 

 
 
►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. 
Enviromentální výchova je vyučována v předmětech Základy ekologie a Základy přírodních věd, takže u 
všech žáků. Tyto předměty vyučuje metodik enviromentální výchovy na SOU :  Mgr. Vladimír Zedník 
 
 
 
►Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
                        (pracoviště Miřiovského 678) 
 
 
Obor Zedník: 
17. - 18. května 2013  6.místo  na 17. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO 
Region Jižní a Západní Čechy  , výstaviště České Budějovice        . 
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Účastnili se žáci 2. ročníku obor zedník:  Pavel Baloun,  Ondřej Melich 
 
 
Obor Prodavač: 
 
6.5.2013  celostátní soutěž v dovednostech žáků učebního oboru prodavač v rámci propagace a podpory 
učňů obchodního řetězce Kaufland v Praze  
I. ročník         Kateřina Žáková           2. místo      
II. ročník        Lucie Fridrichová        3. místo      
III. ročník       Petra Balgová              4. místo      
  
 
 
Účast na sportovních akcích:       
 
Sportem proti drogám                        
Přespolní běh                            
Volejbal    
Futsal 
Florbal                                   
Čtyřboj silový 
Hokejbal    -  3. místo okresní přebor středních škol 
Fotbal 
   
 
Pořádání rautů oboru kuchař - číšník 
 
26.9.2012 - Střelnice - setkání starostů 
4.10.2012 - Muzeum 
23.11.2012 - Motorest Radouňka 
30.11.2012 – VŠE Praha 
15.11.2012 - Zahrádkáři 
4.12.2012 – VŠE Praha 
18.12.2012 – firma SOME 
12.2.2013 - Střelnice - Agentura p. Zavřelová Č.B. 
15.2.2013 - Červený kříž 
6.3.2013 - Hospodářská komora 
12-15.3.2013 - SOME - 640 porcí guláše 
12.4.2013 - obchodní akademie 
17.5.2013 - Muzeum 
 
 
Nejsou uvedeny rauty a občerstvení pro jednotlivce, menší rauty a různá pohoštění.  
 
 
 
 
►Důležité termíny  ( obě pracoviště ) 
 
Název aktivity Datum 

konání 
Vedoucí 
programu 

Dny otevřených dveří 7.11.2013 
 

Mgr. Chalupa 
pedagogové , 
firmy JH 
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Ředitelské volno 3.-4. Ledna 
2014 

Mgr. Chalupa 
Ing. St.Fíla 
Mgr. Pragerová 

Burza škol 
 

7.11.2012 Mgr. Chalupa 
A. Melicharová 
Mgr. Pragerová 

Rodičovské schůzky 
 
 

12.12.2012 
 

Mgr. 
K.Chalupa, 
zástupci ředitele 
školy,  
třídní učitelé 

Majáles 4.5.2011 Třetí ročníky 

Přijímací řízení 1.termín 
23.4.2011 
2.trermín  
30.4. 2011 

Mgr. K. 
Chalupa-ředitel 
školy 
 

 
 
 
►Prezentace školy na základních školách 
v období  od  října 2012 do ledna  2013 
 
 
 
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,  Bus, webové stránky apod.)., setkáním s výchovnými poradci základních škol, 
návštěvami na základních školách  atd.  
 
 
 
►Sportovní  soutěže a akce (obě pracoviště)  

• NOHEJBAL - chlapci, otevřené KRAJSKÉ kolo se po přeložení termínu uskutečnilo 18.6.2013 na 3 antukových kurtech 
na Tyršově stadionu v J.Hradci (vedle kuželny). Družstvo chlapců pod vedením Adama Vojty z 3.C obsadilo celkové 2. 
místo. 
 

      
   

http://www.sos-jh.cz/�
http://www.sos-jh.cz/�
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• HOKEJBAL - chlapci, KRAJSKÉ kolo se konalo 17.5.2013 na stejném hokejbalovém hřišti jako okresní soutěž. Družstvo 
chlapců SOŠ a SOU JH pod vedením J.Prokýška ze 3.C a J.Šmída z 1.C sehrálo se soupeři vyrovnané zápasy a obsadilo 
celkové 3. místo. 
 

          

• HOKEJBAL - chlapci, okresní kolo se konalo 22.4.2013 na hokejbalovém hřišti z VI. ZŠ na Sídlišti Hvězdárna JH. 
Družstvo chlapců SOŠ JH pod vedením Radka Bendy z 4.A SOŠ Jáchymova vybojovalo celkové vítězství ze sedmi 
přihlášených družstev a zajistilo si postup do krajského kola. Družstvo chlapců SOU JH obsadilo celkové 4. místo. 
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Jiří Žatečka z SOŠ Jáchymova JH. Gratulujeme k výbornému výkonu všech našich 
zúčastněných hráčů. 
 

             SOU 
Miřiovského JH      SOŠ Jáchymova JH  
 

      
  
        Jiří Žatečka - nejlepší gólman  
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      SOŠ Jáchymova JH - 1. místo 
 

• SILOVÝ ČTYŘBOJ - otevřené krajské kolo se koná 11.4.2013 v tělocvičně TJ Slovan v Jindřichově Hradci - viz příloha. 
Naše škola se zapojila organizačně a logisticky. 
 

• FLORBAL - chlapci, okresní kolo se konalo 24.1.2013 ve sportovní hale (vedle zimního stadionu) v Jindřichově Hradci a 
v tělocvičně TJ Slovan JH. Družstvo chlapců  pod vedením M.Camrdy a T.Kotrby ze 4.C SOŠ Jáchymova obsadilo 3. 
místo ve skupině a celkové 5. místo z deseti soutěžících družstev.  
 

      
     

• 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. 
Minibus IVECO, Peugeot BOXER (dva vozy), Peugeot Partner a Citroen Berlingo. Zájemci (i ze stran profesorů) se 
mohou operativně přihlašovat u Mgr. Radka Němce telefonicky, osobně nebo mailem.  
 

• MEMORIÁL KARLA SEDLÁŘE v basketbalu smíšených družstev SŠ se konal 16.11.2012 ve sportovní hale (vedle 
zimního stadionu) v Jindřichově Hradci. Družstvo bylo složeno z chlapců a dívek SOŠ a SOU JH. Družstvo pod 
vedením L. Hanuse ze 4.C a P. Fuka z 2.C obsadilo 3. místo ve skupině a celkové 5. místo. 
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• VOLEJBAL - dívky, okresní kolo se konalo 19.11.2012 ve sportovní hale (vedle zimního stadionu) v Jindřichově Hradci. 
Družstvo bylo složeno z dívek SOŠ a SOU a pod vedením A. Novákové ze 4.A SOŠ obsadilo celkové 5. místo.  
 

      
 
 

• STOLNÍ TENIS - okresní kolo se koná 23.10.2012 v 8:30 na 5.ZŠ v Jindřichově Hradci.  
SOŠ Jáchymova se této sportovní akce z důvodu logistických nemohla zúčastnit. V této době proběhlo kulturní 
představení "Mikola" v KD Střelnice JH, kterého se účastnila celá naše škola.   

 
Mgr. Radek Němec 

 
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. 

 
►Maturitní plesy  
 
Datum konání:: 4.A   nekonal se 

4.B  23.  listopadu 2012 v Jindřichově Hradci – Otín, sál „Jitka“ 
4.C  23.  listopadu 2012 v Jindřichově Hradci – Otín, sál „Jitka“ 
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I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou  
školní inspekcí  

 
Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena inspekce Českou školní inspekcí – Jihočeský inspektorát.  
 
 
 
 
 J. Smluvní pracoviště praktického vyučování  2012/2013 
     ( 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 a podnikání: 
 
učební praxe: 
   
  3.-4. ročník – Dočeš – Jarošov nad Nežárkou, Fruko Schulz J. Hradec,  
 
 
Individuální praxe: 
 
  
 3. ročník:  Penzion Na 15. poledníku 
           Státní hrad a zámek J. Hradec – průvodcovství 
                              Letní ubytování na domově mládeže SOŠU J. Hradec 
   Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 
 
 
            4. ročník:  Golf Exploitation St. Město 
              Golfresort Monachus Nová Bystřice 
                               ZD Černovice 
         Štefl Domašín 
              Štefl Zahrádky 
                    ZD Vel.Ratmírov 
                   
 
Obor: Provoz a ekonomika dopravy: 
 
Praxe probíhá v rámci výuky v budově praxe na Novém Dvoře. 
Spolupráce s dopravními firmami a servisy na jindřichohradecku (AR-Servis, s.r.o, TRUCK SERVIS 
KRATOCHVÍL s.r.o. AUTOŠKOLA - JAKUB ADAM, ČSAD Jindřichův Hradec, a.s. Citroen - Autosalon 
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Sviták s.r.o,, Jiří Souček s.r.o. (Renault, Dacia, Kia, VW), SOME - Jindřichův Hradec s.r.o.(Peugeot, Ssang 
Yong, Mazda), Pyramida Průhonice s.r.o. (Autosalon Hyundai) 
 
 
Individuální praxe:   
 
         dopravní a speditérské firmy 
 prodejci a opravny dopravní techniky a zařízení 
 sklady výroby, výrobní a distribuční jednotky 
 
  
Odborný výcvik a praxe oboru vzdělání "Kuchař - číšník" 
 
ARSTAV - Reality s.r.o., Grand hotel Černý orel, nám. Míru 165, Jindřichův Hradec 
Renata Šelongová, Restaurace Gentleman, Jarošovská 54/II, Jindřichův Hradec 
Milena Pelikánová, Restaurace u Pelikána, Lásenice 107 
Restaurace Pod věží s.r.o., Štítného 128/I, Jindřichův Hradec 
PAUK s.r.o., Restaurace  na Zimním stadionu, U Stadionu 1115/II, Jindřichův Hradec 
Restaurace a hotel Bílá paní s.r.o. , Dobrovského 5/I, Jindřichův Hradec 
Frankův Dvůr s.r.o,  KF Bar, Vajgar 593/III, Jindřichův Hradec 
Frankův Dvůr s.r.o., Jemčinská 125/IV, Jindřichův Hradec 
Marie Švehlová, Restaurace a hotel Komorník, Náměstí  266, Strmilov 
Hotel Komorník s.r.o., Náměstí č.p. 266, Strmilov 
Jiří Zikmund, Restaurace U nádraží, U nádraží 325, Kamenice nad Lipou 
VK SERVIS JH s.r.o., Restaurace Černý pták, Štítného 117, Jindřichův Hradec 
" 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 
Pavel Schneider,  Motorest Děbolín, Děbolín 23,  
Lebr a synové, s.r.o., Penzion U Slunce, Riegrova 1251, Třeboň  
Pavel Sewald, Restaurace  u Formana, náměstí Emy Destinnové 10, Stráž nad Nežárkou 
PALCO s.r.o., Hotel Jelen, Bedřicha Smetany 62, Nová Včelnice 
Věra Svobodová, Restaurace U Maxe, Denisova 20, Jindřichův Hradec 
Martin Koukal, Restaurace U Kůrků, 9. května 256/II, Jindřichův Hradec 
Martin Koukal, Restaurace Sparta, sídliště Vajgar 598/III, Jindřichův Hradec 
Martin Koukal,  Restaurace Střelnice, Masarykovo náměstí 107/II, Jindřichův Hradec 
Jiří Skipala, Restaurace, kavárna Růženka, Hejtmanská hráz 244, Chlum u Třeboně 
Petr Steinbauer, Hostinec Jindřiš, Jindřiš 53,   
Miloslav Sokolík, Restaurace Motel Petra Voka, Holičky 40, Třeboň 
Český restaurant s.r.o., Zámecká krčma, Dobrovského 1/1, Jindřichův Hradec 
Visual Media s.r.o., Zámecká krčma, Dobrovského 1/1, Jindřichův Hradec 
Restaurace U Papoušků s.r.o., Na Příkopech 188, Jindřichův Hradec II 
Rudolf Biernat, Motorest Na Kozlovce 529, Nová Včelnice 
Ladislava Komínová, Restaurace Perla, Havlíčkovo nám. 604, Žirovnice 
Jana Lokvencová, Restaurace a krčma Na 15 poledníku, Kostelní 76/I, Jindřichův Hradec 
DRS Deštná s.r.o., Restaurace U MOCNÁŘE, nám. Míru 21, Deštná 
Daniela Miklová, Grill Bar Puerto, Panská 111, Jindřichův Hradec 
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Oleksandr Stefak, Restaurace - Penzion Samorost, Jarošov nad Nežárkou 44 
Jana Steinhauserová, Hospoda U Václava, Jana a Milan Steinhauserovi, Václavská  68/III, Jindřichův 
Hradec 
Vlasta Benešová , Restaurace a penzion U Zámku 68, Pluhův Žďár 
Jiří Vaněk, Pizza U Babičky, Mirochov 1 
Cvičná  kuchyně SOŠ a SOU 
 
Odborný výcvik a praxe oboru vzdělání "Elektrikář - silnoproud" 
 
HB beton s.r.o., Horní Žďár 37 
Bohuslav Kukačka, Tyršova 551/II, Jindřichův Hradec 
Zemědělské družstvo Strmilov, Popelínská 127, 378 53, Strmilov 
Hala praktického vyučování Nový Dvůr 
Město Nová Bystřice 
 
 
Odborný výcvik a praxe oboru vzdělání  " Prodavač " 
 
DK OPEN, spol. s.r.o. , Jarošovská 56/II, Jindřichův Hradec 
Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, Jindřichův Hradec III, sídl. Vajgar 595,  
PSČ 377 01 
JH markt, a.s., Jindřichův Hradec, Schwaigerova 547/II., PSČ 377 01 
Potraviny Kubíková s.r.o., Hradecká 48, 378 33, Nová Bystřice 
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 
Penny Market s.r.o., se sídlem Počernická 257, Radonice, provozovna Penny  
Market s.r.o., č. 536, Hvězdná 57/V, Jindřichův Hradec 
 
 
Odborný výcvik a praxe oboru vzdělání    oboru vzdělání  "Klempíř" 
 
VISTA - JH s.r.o.,Praha 6 - Břevnov, Slavníkova 2357/9, provozovna Na výsluní 919,  
Jindřichův Hradec 
Roman Mohwald - klempířství, Jakubská 245, Jindřichův Hradec IV 
Lubomír Hadrava, Smetanova 461, Žirovnice 
Zdeněk Čejna, Lodhéřov 147 
René Bulan, pokrývačství a klempířství, Červany, K Vodárně 453 
Václav Lang, Dunajovice 7, Třeboň 
Ján Petráš, sídl. Vajgar 722, Jindřichův Hradec 
Hala praktického vyučování Nový Dvůr 
 
Odborný výcvik a praxe oboru vzdělání  "Nástrojař" 
 
MOTOR JIKOV Group -  MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., Zátkova 495/II, Soběslav 
Společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. navazuje na více než osmdesátiletou tradici soběslavské 
 strojírenské výroby a vznikla sloučením firmy UNI CZ s ADACO Jindřichův Hradec. 
Hala praktického vyučování Nový Dvůr 



  

 34 

 
Odborný výcvik a praxe oboru vzdělání  "Zedník 
 
BETOS - výrobní a stavební činnost, Pod Kasárny 1054/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
KOSTKA JH, s.r.o, Česká 722, 377 01 Jindřichův Hradec 
Antonín Halamka - Zednictví, Ostravská 618, Praha - Letňany 
Miloslav Vašků - Zednictví, V  Oboře 229, 394 70 Kamenice nad Lipou 
HORA s.r.o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
KORAM - M. Konhefr, Radouňka 73, 377 01 Jindřichův Hradec 
Jiří Pivec - zednictví, Dobrovského 433, 378 21 Kardašova Řečice 
MOUČKA PS, s.r.o., K Horkám 19, 102 00 Praha 10 - Hostivař 
Marcel Boček - zednictví, Radouňka 110, 377 01 Jindřichův Hradec 
JK servis TZB s.r.o., Borovská 340, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ladislav Štefl, Sibiřská 318, 377 01 Jindřichův Hradec 
Hala praktického vyučování Nový Dvůr 
Město Nová Bystřice  
 
 
 

K. Zpráva o činnosti  domova mládeže ve škol. roce 2012/2013 
 
 
Ve školním roce 2012/2013 byli v našem domově mládeže i nadále  ubytováni žáci ze všech 

středních škol našeho města. K 31. 10. 2012 zde bydlelo 65 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:  Lenka Janků, Alena Lapková, vedoucí kuchařka 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 škol, 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,). ).  
Výtvarný kroužek a kroužek ručních prací (Pí. Krninská) se zaměřil na většinou finančně méně náročnou 
činnost jako je  pečení vánočních perníčků, malování na sklo, výroba dárků a pohoštění klientů 
z Bobelovky, atd. Pí. Krninská se studenty prováděla také , encausticu a další netradiční metody,  Vybraní 
studenti z DM se podíleli na Dnech otevřených dveří a při prezentaci svých škol. 
 Řada ubytovaných se zapojila do práce kroužku Kapři („Plavání s postiženými dětmi“), který 
vedl otec žáka naší školy pan Ivan Jůna. I tito studenti se opět účastnili tradiční soutěže, kde díky splnění 
zadaných kritérií (např. úklidová činnost ve městě, třídění odpadu, plavání s postiženými, sms soutěž, atd, ) 
vyhráli částku cca. 150 000,-Kč,-, která byla použita na organizaci letního tábora pro postižené. DM  
propůjčoval „Kaprům“ klubovnu na schůzovní činnost. Některé studentky SZŠ pravidelně navštěvovaly ve 
volném čase domovy důchodců  v nemocnici a povídaly si se starými lidmi, četly jim, hrály s nimi hry 
atd.(OrganizovalaSZŠ) . 
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Studenti si sami zorganizovali cyklo-výlet po Jemčině, uskutečnila se velice úspěšná beseda s mladým, 
ale známým cestovatelem Vojtěchem Trnkou pod názvem: Stopem na Nord Kamp.  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, joga, 
taneční kroužky, atd. 
                 Jako každý rok  studenti vedení p. Jahodou  připravili MIKULÁŠSKOU BESÍDKU pro některé  
mateřské školy a družiny. 
Pí Krninská nastudovala společně se studenty besídku s programem zajištěným ubytovanými žáky pro 
postižené děti ze sociálního ústavu Bobelovka zakončenou diskotékou. Diskotéku uváděl vychovatel Martin 
Jahoda. 

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., vyzdobili si vánoční stromeček v jídelně a pod vedením Pí 
Krninské pečovali o květinovou výzdobu DM. 
Ve spolupráci se SZŠ se celý DM  zapojil sběrem plastových víček do pomoci postižené dívence, které 
velká firma slíbila za určitý počet elektrický vozík. 

  Pí Moravcová zajišťovala výměnu prádla, P. Jahoda se staral  o bezchybný chod počítačů a celé 
sítě  v DM. 

 
Opětně jsme umožnili  praxi studentce theologické fakulty z Českých Budějovic (uvádějící 

vychovatel p. Jahoda).naší bývalé žákyni Tereze Langerové, která se po dobu jednoho měsíce zapojovala do 
činností v DM (odbíjená, sebepoznávací  hry, průzkumy, atd.) 

 
Spolupráce se školou byla dobrá, Ing. Věra Kopalová v rámci svého předmětu zajistila květinovou 

výzdobu před vstupem do DM, další učitelky společně se žáky ze školy  vkusně vyzdobily jídelnu 
.Ubytovaní žáci měli internet zdarma, škola nám zdarma půjčovala třikrát týdně tělocvičnu na činnost 
sportovních kroužků.  

    
           Po kázeňské stránce jsme měli problémy s druhým ročníkem SZŠ, kdy se děvčata k sobě 

chovala značně nekamarádsky a nesnášenlivě, ale ve spolupráci s rodiči, ředitelkou školy a třídní učitelkou 
se nám podařilo společně situaci stabilizovat.  
 Nadále trvala špatná platební morálka některých rodičů,  platby občas vymáhala vedoucí kuchyně spolu 
s námi s velkým opožděním. Přibylo  dětí se špatným sociálním zázemím. 
 
                 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, v 
květnu proběhlo ubytování účastníků soutěže ZUŠ, v lednu ubytování florbalistů, atd. Osvědčil se i 
pronájem  klubovny pro různá školení. 
Naproti tomu byla v DM vyměněna okna v levém křídle druhého patra, byl zrekonstruován výdej jídla 
ve školní jídelně a investováno do vybavení kuchyně.  

        
Spolupracovali jsme i s jinými školami, Pí Moravcová se účastnila porad na SZŠ. V případě 

nutnosti vychovatelé uzamykali školu a zajišťovali ve večerních hodinách zapůjčováním klíčů  různým 
zájmovým organizacím pronájem tělocvičny. 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    27. 11. 2013                                                          Stanislav Melounek 
                                                                                                                     vedoucí vychovatel 
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  L. Základní údaje o hospodaření školy 
 
 
1. Úvod 
 
Název:    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, J. Hradec, Jáchymova 478 
 
Sídlo: SOŠ, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec 
           SOU, Miřiovského 678, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
IČO: 60816899 
 
Právní forma: příspěvková organizace 
 
Plátce DPH: ne 
 
Ředitel školy: Mgr. Karel Chalupa                                                           384 323 184 
 
Kontakty: 
Zástupce ředitele: Mgr. Josef Dusík (statutární zástupce ředitele školy)  384 323 181 linka 125                                                              
Zástupce ředitele na SOU: Mgr. Belina Pragerová                                   384 361 783 
Hospodářka školy: Bc. Lenka Šámalová                                                     384 326 263 
Vedoucí DM: p. Stanislav Melounek                                                        384 323 183 
Vedoucí školní kuchyně: p. Jiřina Kartáková                                           384 323 181 linka 139 
 
Telefon: spojovatelka SOŠ - 384 323 181, SOU – 384 361 782 
 
E-mail: sos-jh@sos-jh.cz 
 
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
 
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: 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb  
                         Velkoobchod a maloobchod 
                          Zasilatelství a zastupování v celním řízení 
                          Ubytovací služby 
 
                          Pronájem a půjčování věcí movitých 
                          Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 
                          včetně lektorské činnosti  

- Provozování autoškoly 
- Hostinská činnost 
- Silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 

 

mailto:sos-jh@sos-jh.cz�


  

 37 

Zhodnocení činnosti organizace za rok 2012: 
     V roce 2012 se vedení školy zaměřilo na další zkvalitňování vzdělávání a to za pomoci několika projektů 
– projekty OPVK Zlepšení podmínek pro vzdělávání (Šablony), Podpora technických oborů a dobíhající 
projekt Školního poradenského pracoviště. Z finančních prostředků získaných z projektů byly z velké části 
zakoupeny učební pomůcky, hlavně vybavení dílen pro učňovské obory a výpočetní technika.  
     Velmi důležitý projekt se týkal zpřístupnění celé budovy SOŠ, hlavně učeben výpočetní techniky 
v nejvyšším patře budovy, studentům s pohybovým postižením a to zbudováním venkovní vertikální plošiny 
– výtahu. Po dlouhých jednáních škola získala dostatečné finanční prostředky, 450.000,- Kč poskytl Krajský 
úřad z FRŠ, 150.000,- Kč byl dar z Nadace Charta 77 a zbývající částku 359.154,- škola čerpala 
z investičního fondu. Výtah v celkové hodnotě 959.154,- Kč byl 1.11.2012 zkolaudován a předán do 
užívání.        
     Škola se snaží hospodařit efektivně, finanční prostředky jsou používány s maximální možnou rozvahou a 
každý výdaj je pečlivě zvážen. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti skončil se ziskem 14.963,48  Kč. 
     Doplňková činnost za rok 2012 skončila ziskem 14.785,33 Kč. 
      
        
2. Vlastní rozbor hospodaření 
 
Organizace hospodařila s příspěvkem, který byl během roku upravován. Dle poslední úpravy k 30.11.2012 
škola dostala na přímé prostředky celkem 25 376.000,- Kč, z toho 18 431.000,- Kč na platy, 239.000,- Kč na 
ostatní osobní náklady, 6 348.000,- Kč na odvody, 184.000,- Kč na FKSP a 174.000,- Kč na přímé ONIV. 
Rozpočet na provozní výdaje byl ve výši 5 663.000,- Kč, z toho 653.000,- Kč na odpisy. Kromě příspěvků 
ze státního rozpočtu škola hospodařila s dalšími penězi – viz tabulka níže. 
 
Složení celkových příjmů školy v roce 2012: 
 
Složení příjmů Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč 
Výnosy z činnosti celkem: 3 204 491,61 256 007,18 
z toho: výnosy z prodeje služeb  1 739 383,13 251 507,18 
           výnosy z pronájmu    303 045,00            0 
           -,,- z prodeje dlouhod.majetku               0            0 
           čerpání fondů  1 122 880,40            0 
           ostatní výnosy z činnosti      39 183     4 500,00 
Úroky      18 474,59            0 
Výnosy z transferů 34 038 681,23            0 
Celkem  37 261 647,43  256 007,18 
 
 
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 transferů tvoří: 
Projekt OPVK 0202 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání    917 738,58 Kč 
Projekt OPVK 0025 – Podpora technických oborů 1 022 961,96 Kč 
Projekt Podpora MPP na SOU     70 196,- Kč 
Grant Stipendijní program pro učňovské obory    151 200,- Kč 
Projekt OPVK 0015 – Školní poradenské pracoviště    837 584,69 Kč 
Transfer na přímé náklady 25 376 000,- Kč 
Provozní příspěvek zřizovatele  5 663 000,- Kč 
Výnosy z transferů celkem 34 038 681,23 Kč 
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Zhodnocení výdajů v roce 2012: 
 
Celková výše výdajů v roce 2012 byla 37 499.305,80 Kč, to je oproti roku 2011 o cca 200 tis.Kč více. 
Zvýšené výdaje tvoří učební pomůcky pro SOU pořízené z Projektu OPVK Podpora technických oborů.  
 
Schválený odpisový plán na rok 2012 činil 1 094.000,- Kč. Z rozpočtu KÚ bylo kryto 653.000,- Kč, o 
433.065,- Kč byl snížen investiční fond (dle Vyhlášky č.410/2009 Sb.), odpisy za doplňkovou činnost byly 
ve výši 7.935,- Kč. 
 
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2012 skončil ziskem 14.963,48 Kč. Z doplňkové činnosti 
vznikl zisk 14.785,33 Kč.  
Konečný výsledek hospodaření byl +29.748,81 Kč (před zdaněním).  
 
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 1.1.2012 
Tvorba Čerpání Krytí 

K 31.12.2012 
Koncový stav 
K 31.12.2012 

Fond odměn 475 564,00               0,00            129 668,00   345 896,00  345 896,00 
FKSP  27 797,28  187 520,49    179 072,00     41 887,61    36 245,77 
Rezervní fond  95 035,60  135 116,55       56 785,68   173 366,47   173 366,47 
Investiční fond 719 506,75 1722 429,00 1975 999,80    465 935,95   465 935,95 
Celkem 1317 903,63 2045 066,04 2341 525,48 1027 086,03 1 021 444,19 
 
Z FKSP bylo celkem čerpáno 179.072,- Kč, z toho 100.412,- Kč na závodní stravování, 5.000,- Kč na 
rekreace, 10.860,- Kč na kulturu, tělovýchovu a sport, 42.000,- Kč byly dary a ostatní 20.800,- Kč. 
 
Čerpání investičního fondu: 503.361,80 Kč opravy a údržba nemovitého  majetku, 1 472.638,- Kč použití 
fondu na investice (stroje a zařízení), celkem z IF čerpáno 1975.999,80 Kč. Peníze z fondu byly použity na 
opravu nemovitého majetku (jde o čtyři budovy ve správě SOŠ a SOU), dále na nákup zahradní sekačky a 
především na pořízení venkovního výtahu pro postižené osoby. 
 
Na tvorbě rezervního fondu se podílel příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku a nespotřebovaný 
transfer projektu OPVK „Zlepšení podmínek pro vzdělávání“ ve výši 55.589,82 Kč, z fondu bylo čerpáno na 
zákonné odvody na odměny z fondu odměn a 11.400,- Kč na dodatečný odvod daně z příjmů za rok 2011. 
 
Všechny fondy jsou kryté v celé své výši. 
 
4. Doplňková činnost 
 
V roce 2012 činil výtěžek doplňkové činnosti 14.785,33 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. 
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5. Péče o spravovaný majetek 
 
Organizace má ve správě majetek v této hodnotě: 
Dlouhodobý hmotný majetek: stavby                       34 659.316,32 Kč 
                                                 sam.movité věci        8 179.085,74 Kč  
                                                 pozemky                    1 478.631,75 Kč 
Dlouhodobý nehmotný majetek                                      73.182,90 Kč 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        405.476,70 Kč 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         9 639.050,36 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 2012 byla k 31.12.2012, 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. Na stránkách KÚ nebyl nabízen majetek 
neopravitelný anebo silně poškozený. 
 
 
 
             
 
6. Stav pohledávek a závazků 
 
K 31.12.2012 měla škola celkové pohledávky  3 866.390,71 Kč, po lhůtě splatnosti do 30 dní 71.646,- Kč, 
po lhůtě splatnosti do 60 dnů 10.000,- Kč a do 1 roku 6.277,- Kč.  
 
 
K 31.12.2012 měla škola dlouhodobé závazky – přijaté zálohy na transfery v celkové výši 2 090.857,40 Kč 
a krátkodobé závazky ve výši 4 361.944,13 Kč. Krátkodobé závazky tvoří dodavatelé 111.962,20 Kč, 
závazky vůči zaměstnancům 1 298.998,- Kč, zdravotní a sociální pojištění 719.612,- Kč, krátkodobé přijaté 
zálohy 169.692,- Kč, jiné přímé daně 153.030,- Kč, přijaté zálohy na transfery 276.500,- Kč Kč, ostatní 
krátkodobé závazky 130.927,84,- Kč, výnosy příštích období 1.804,42 Kč a dohadné účty pasivní  
1 499.417,67 Kč. 
 
 
 
7. Energie 
 
Přiložená tabulka č. 5 ukazuje zvýšení spotřeby elektrické energie, které je způsobeno narůstajícím počtem 
používané výpočetní techniky a hlavně vyšší spotřebou v budově praxe, kde se elektrická energie používá na 
vytápění. Budova praxe, která slouží jako centrum odborného výcviku, bude i v příštích letech pravidelně 
využívána hlavně v zimních měsících, je tudíž potřeba vyřešit vytápění jiným způsobem a nahradit 
dosluhující a neefektivní způsob. 
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8. 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 řešena ve spolupráci s KÚ.  
 
 
 
Vypracovala:                                  Datum                        Podpis ředitele a razítko školy: 
Bc. Lenka Šámalová                    25.3.2013                            Mgr. Karel Chalupa 
 
………………….                                                             ……………………………… 
 
 
 
Přílohy: 
Výkaz zisku a ztrát za rok 2012 - kopie 
Tabulka č. 2a : Příloha, část F, doplňující údaje k fondům účetní jednotky – FKSP 2012 
Tabulka č. 2b:  Příloha, část F, doplňující údaje k fondům účetní jednotky – RF 2012 
Tabulka č. 2c:  Příloha, část F, doplňující údaje k fondům účetní jednotky – IF 2012 
Tabulka č.  3 : Stav pohledávek po lhůtě splatnosti 
Tabulka č. 3a: Průběh správy pohledávek po lhůtě splatnosti – stav k 31. 12. 2012 
Tabulka č. 3b: Odepsané pohledávky po lhůtě splatnosti do 50 tis. Kč v průběhu roku 2012 
Tabulka č.  4 : Porovnání návrhu a skutečnosti – výnosy z hlavní činnosti r. 2012 
Tabulka č.  5 : Energie 
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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. 2012 
                                                          
           (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 
napomoci k získání finančních prostředků na vybudování bezbariérového vstupu do školy a 
vyřešit tak i problematický  pohyb žáků- vozíčkářů a žáků  se speciálními vzdělávacími 
potřebami po budově školy. 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, bylo 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 téměř 1.000.000,-Kč. Projekt i po splnění všech 
podmínek a i jako jediná škola v kraji, které o tuto finanční dotaci požádala, byl výborem 
Nadace ČEZ schválen až koncem roku 2012. Projekt byl však již realizován s předstihem za 
podpory Jihočeského kraje ve výši 450 000,--Kč a  Nadace Charty 77 s finanční podporou ve 
výši 150.000,-Kč a z vlastních zdrojů ve výši 350.000,-Kč. Projekt byl úspěšně ukončen ve 
školním roce 2012-2013. 
 
2. Škola získala v roce 2012 z prostředků MŠMT částku 70 196 Kč na uskutečnění  projektu – 
„ Podpora MPP na SOU v Jindřichově Hradci.“ 
  
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.  Projekt je již úspěšně administračně zajištěn. Předpokládaný termín realizace 
zateplení školy je v roce 2014.  
 
4. 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 a za marketingové pomoci společnosti EuroNet Praha s.r.o. 
 
5. Stipendijní program pro učňovské obory: Jihočeský kraj vyhlašuje každoročně grantový 
program „Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních 
oborech“. Program je určen pro střední školy zřizované Jihočeským krajem, které nabízejí 
podporované obory vzdělání. Ve školním roce 2012-2013 se škola úspěšně tohoto programu 
účastnila. 

6. 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. Projekt byl schválen a je nyní 
realizován s termínem ukončení  - březen 2014. 
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7. Škola předložila žádost do OP VK, oblast podpory 1.4 na podporu technických oborů a 
vybudování výukového střediska na hale praxe na Novém Dvoře. Projekt s finanční podporou 
ve výši 4,470.417,96,-Kč byl schválen s posunutím termínu realizace od 17. července 2012  
do 31.prosince 2014. 
 

 
 
8. Projekt: "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" Registrační číslo: 
CZ.1.07/1.1.00/44.0007 

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007 
Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015 

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční 
a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 
středních a odborných školách a učilištích kraje.  

Specifickým cílem je:- zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření 
přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT 
technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení, 

- seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi 

- efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky, 

- využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání, 

- zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do 
přímé výuky, 

- zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech, 

- podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického 
vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu 
praktických činností žáků ve výuce technických předmětů. 
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Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku 
a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol. 

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj 
různých forem vzdělávání - včetně volnočasových aktivit - určených pro žáky základních a středních 
škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického 
know-how. 

Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které 
povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění. 

Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto 
procesu, je součástí jedné ze základních koncepcí Jihočeského kraje.  

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující 
technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do 
vybraných klíčových aktivit. 

 
 
 

 
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 2012-2013 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. 
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 O.Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  

 financovaných z cizích zdrojů  
 

● 
Škola předložila žádost do OP VK, oblast podpory 1.4 na podporu technických oborů a 
vybudování výukového střediska na hale praxe na Novém Dvoře. Projekt s finanční podporou 
ve výši 4,470.417,96,-Kč byl schválen s posunutím termínu realizace od 17. července 2012  
do 31.prosince 2014. 

 
 
 
 

● 
 

"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. Projekt byl 
schválen v druhé polovině roku 2012 a bude realizován v roce 2014. 
 

● 
 

Stipendijní program pro učňovské obory: Jihočeský kraj vyhlašuje každoročně grantový 
program „Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních 
oborech“. Program je určen pro střední školy zřizované Jihočeským krajem, které nabízejí 
podporované obory vzdělání. Ve školním roce 2012-2013 se škola úspěšně tohoto programu 
účastnila. 

● 
  
Projekt: "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" Registrační číslo: 
CZ.1.07/1.1.00/44.0007 

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007 
Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015 

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční 
a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 
středních a odborných školách a učilištích kraje.  

Specifickým cílem je:- zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření 
přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT 
technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení, 

- seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi 
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- efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky, 

- využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání, 

- zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do 
přímé výuky, 

- zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech, 

- podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického 
vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu 
praktických činností žáků ve výuce technických předmětů. 

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku 
a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol. 

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj 
různých forem vzdělávání - včetně volnočasových aktivit - určených pro žáky základních a středních 
škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického 
know-how. 

Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které 
povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění. 

Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto 
procesu, je součástí jedné ze základních koncepcí Jihočeského kraje.  

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující 
technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do 
vybraných klíčových aktivit. 

 
 
 
 
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).  
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● 
 
Škola se zaměřuje aktivně  na úzkou spolupráci firem a škol především v rámci odborného 
výcviku , které mají ve své nabídce strojírenské a technické obory a zároveň podporuje vzdělávání  
učitelů formou vzdělávacích programů, stáží a seminářů v partnerských firmách. 
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