ELEKTRONICKÁ KRONIKA ŠKOLY

Chronologie významných událostí a změn od
roku 2004 do současnosti
Rok 2004
Srpen
• Na základě výsledku konkurzního řízení je jmenován do funkce ředitele
Mgr. Karel Chalupa s účinností od 1. srpna 2004. Stávající ředitel školy
RNDr. Tůma odchází do důchodu.
• Provádění oprav, kompletní výměna podlahy a podlahové krytiny v učebně
č. 13, hygienická opatření - výměna klasických vodovodních baterií za pákové
baterie a montáž tlakových kohoutů na toaletách.
Září, říjen
• Práce na novém prezentačním materiálu školy, vytvoření nového loga školy
včetně prezentace v PowerPoint. Tyto materiály byly použity již v tomto roce
na prezentacích škol v Č. Budějovicích, Táboře a Jindřichově Hradci a taktéž
při dnech otevřených dveří, v tisku i Atlasu školství, na webových stránkách
apod.

INFORMATIKA
V EKONOMICE

EKONOMIKA
ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVY

Studijní obor 63-41-M/040

Studijní obor 64-43-M/002

AGROPODNIKÁNÍ
Studijní obor: 41-41-M/001

(obor výpočetní techniky)

Zaměření: cestovní ruch

nově se zaměřením na rozvoj regionu a venkovskou turistiku.
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Desky prezentačního materiálu

•

Dne 20.října 2004 spuštěn on-line systém plateb s Komerční bankou (Home
Banking).

Listopad
• 30. listopadu 2004 Předložení projektu do SROP v rámci prioritní oblasti:
Infrastruktura a životní prostředí, Opatření 1.1.4. Rozvoj informačních
technologií. Jednání s řed. PVT CB, předložení podkladů k projektu e-learning.
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Prosinec
• 27.–30. prosince 2004 – dokončení rekonstrukce prostoru pro zabudování
centrálních serverů. Příprava místnosti na zapojení zátěžového serveru,
ukončení topologie a stabilizace počítačové sítě.
• Vybudování bezpečnostního a kamerového systému PARADOX
• a další desítky a stovky malých a větších a ještě větších činností, kulturních
či společenských akcí, exkurzí a soutěží. Mnohé z nich naleznete ve výročních
zprávách na našich webových stránkách www.sos-jh.cz.

Rok 2005
Leden
• Vypracování nového evakuačního plánu v souvislosti s přípravou nového
zabezpečovacího systému školy.
• Zakoupení TV přijímačů do společenských místností domova mládeže.
• Započata rekonstrukce rozvodů vody ve sprchách chlapců na DM (protékání
vody do zdí pokojů). Vzhledem k úspoře vody namontovány tlakové kohouty
do sprch.
• Provedena oprava řídicích jednotek plynových kotlů CONMEX.
Únor
• Podepsání smlouvy s Městem Jindřichův Hradec ohledně umožnění cvičení
dětem ze sociálně slabých skupin v tělocvičně školy v rámci příslušného
evropského projektu.
Březen
• Spuštění zkušebního provozu centrální ochrany a zabezpečení objektu.
• Zadání zakázky na PC učebnu s celkem 17 pracovními stanicemi a s níže
uvedenými parametry: MB ASUS P4P800SE, i865P, Case miditower, zdroj
Fortron LN 300W, CPU Pentium 4, 3GHz HT, 1MB Cache, 800 MHz, sc.478,
Paměť 512 MB DDR400, HDD 80GB, Ultra DMA/7200, FDD 3,5“/1.44 MB,
DVD-ROM LG 16xDVD/48xCD, VGA ATI Radeon 9250, 128MB DDR, DVI,
TV, LR, Klávesnice Samsung Blafl/silver PS/2, CZ, Myš MS Basic Optical,
USB, OS Linux , 17“ LCD SONY HS 74L.
Květen
• Schválen projekt „SOŠ – Internet“ (IITC) Radou jihozápadu.
Červen
• Exkurze studentů do Itálie, Maďarska, Anglie, na Slovensko.
• 21. června 2005 Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o sloučení Střední
odborné školy, Jáchymova se Středním odborným učilištěm, Miřiovského
v Jindřichově Hradci s účinností od 1. června 2006. Na základě usnesení
zastupitelstva č. 185/2005 ZK zpracoval OŠMT Jihočeského kraje návrh na
útlum výuky oborů Agropodnikání (41-41-M/001) a Obchodník (66.41-L/008).
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Tento návrh byl schválen a od školního roku 2007–2008 nebyli přijímáni žáci
do prvních ročníků těchto oborů.
Pracovníci školy, školní rok 2004–2005
Pracoviště: Jarošovská 478

Srpen
• Ukončení opravy kanalizace na domově mládeže a v kuchyni domova
mládeže.
• Ukončení vybudování WC pro tělesně postižené v 1. nadpodlaží školy v rámci
projektu „SOŠ – Internet“.
• Připojení SOU Miřiovského ke společné doméně- Internet.
Říjen
• Probíhá montáž nábytku, kabeláže, jističů do ITC.
Listopad
• Montáž oddělovací a protihlukové stěny v prostoru vestibulu, kde se nachází
ITC.

Prosinec
• Výměna oken v aule školy, příprava auly na zabudování digitální komunikační
a prezentační techniky. Položení nové podlahové krytiny.
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Aula školy a její rekonstrukce a příprava na digitální techniku

•
•

Výměna čerpadel centrálních kotlů (hlavní budova).
Den otevřených dveří 9. prosince 2005.

Učebna zoologie

Výroba věnečků a kytek

•

Standardní učebna

Ruční práce

Knihovna

Píši rychle a bez chyb

a další desítky a stovky malých a větších a ještě větších činností, kulturních či
společenských akcí, exkurzí a soutěží. Mnohé z nich naleznete ve výročních
zprávách na našich webových stránkách www.sos-jh.cz.

Rok 2006
Leden
• Vzniká jedna škola pod názvem „Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Jindřichův Hradec, Jáchymova 478“ Vzniká pracoviště Jáchymova a
pracoviště Miřiovského a naše nové logo a název školy.
• Výměna vzduchotechniky a klimatizace v kuchyni domova mládeže.
• Nákup DVD přehrávačů na domov mládeže.
• Nastává čas obnovy zastaralého vozového parku a vzhledem k zajištění nejen
bezpečnosti žáků, ale i vzhledem k zajištění odborného výcviku pořizujeme
mikrobus Peugeot Boxer 2,5 TDI.
• Ve dnech 6.–8. ledna 2006 se koná v Jindřichově Hradci Mistrovství republiky
dívek ve volejbale, sportovkyně jsou ubytovány na DM.
• 27. ledna 2006 – prezentace školy – „Den otevřených dveří“.
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Únor
• Montáž nových zámků do dveří pokojů na domově mládeže vzhledem
k zabezpečení pokojů. Na dívčích sprchách je namontován do koupelen
úsporný směšovač na teplou vodu a do sprch tlakové vodovodní baterie.
• 26. února 2006 spuštěn zkušebně druhý server a škola se přepojuje na
novou doménu.

Březen
• 6. března 2006 Ing. Martin Kulovaný a spol. našich inženýrů spouští vlastní
Firewall školy, tím se odpojujeme od dosavadní servisní správa z Českých
Budějovic.
• Na pracovišti Miřiovského probíhá obnova 3ks PC stanic + monitorů
v kancelářích zástupce ředitele (bez spojení není velení).
• Škola vypisuje požadavek na obsazení místa učitele angličtiny ANJ a
administrátora projektů - projektového managera.
• Obnova výpočetní techniky u hlavní hospodářky a účetní školy.
• Ukončení montáže digitální komunikační a audio-videotechniky v aule školy.
Na pohled skromná, ale svými možnostmi neuvěřitelná.

Duben
• Vyvěšujeme novou informační tabuli s upozorněním o ITC.

•
•
•

Zprovoznění internetu a e-mail v kanceláři vedoucí kuchyně.
Organizujeme 14. ročník krajské soutěže v grafických dovednostech.
Na naší škole se uskutečňuje Mistrovství ČR v PC Cyber hrách. Jediná
možnost, jak si pěkně na počítačích „zapařit“.
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Květen
• Probíhají další sportovní a vzdělávací akce (hokejball, volejbal, soutěže
v grafických dovednostech atd.).
• Pracoviště Miřiovského se zapisuje na veřejnosti jako nepřekonatelný
odborník na přípravu rautů.
Červen
• Vyměňujeme zastaralé displeje u počítačů pracovníků školy za nové LCD.
• 19.–23. června 2006 organizujeme „Letní výcvikový kurz“ pod vedením
Mgr. Radka Němce.
• Oprava fasády DM, oprava fasády garáží, přívod optického kabelu na
pracoviště Miřiovského (spolupráce s fakultou managementu VŠE Praha).
• Příprava domova mládeže na ubytovací zařízení během letních prázdnin.
• Vytvoření on-line rezervačního systému na našich webových stránkách.
• Podána žádost o změny v Rejstříku škol a školských zařízení o zařazení
dvou nových maturitních oborů do programu školy. Jednalo se o obor
„Provoz a ekonomika dopravy“ (37-41-M/006) se zaměřením na logistiku a
obslužné počítačové systémy a obor „Sociální péče-pečovatelská činnost
(75-41-M/004). Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 10. ledna 2007 byl schválen
jen jeden nový maturitní obor – „Provoz a ekonomika dopravy“. Od
1. září 2007 na základě přijímacího řízení začíná výuka v tomto oboru.
• Zájezd do Španělska – třídy 2.B, 3.B v termínu 26.- 31.6.2006 (vedoucí
zájezdu Ing. Tuček, Ing. Kulovaný)
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Kolektiv pracovníků školy školního roku 2005– 2006
Pracoviště: Jáchymova 478

Červenec–srpen
• Instalace nových PC v učebně č. 301.
• Ukončení montáže termostatických ventilů v budovách školy.
Září
•

Oficiální otevření Internetového centra, pohoštění připravilo pracoviště
Miřiovského -obor kuchař-číšník.

Říjen
• Dokončen nový propagační materiál (desky, vložné listy), materiál vyhotoven
ve spolupráci s EuroNET.CZ Praha a vytvořen nový prezentační PowerPoint.
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•
•

Probíhají prezentační
Jindřichově Hradci.

výstavy

škol

v Českých

Budějovicích,

Táboře,

Jindřichův Hradec – sál Střelnice

Listopad
• Vybavení učebny č. 301 novými počítači a vybavení uč. 49 digitální audiovideo projekcí a počítačem s ovladači na dálkové ovládání.

Prosinec
• Výměna oken v tělocvičně.

•
•

Zakoupení profesionální ozvučovaní sestavy s dálkovými mikrofony pro
potřeby ozvučení různých kulturních a sportovních akcí a pro potřeby výuky.
Dny otevřených dveří v termínu 8. a 15. prosince 2006 na obou pracovištích.

8

•

Pořádáme tradičně mikulášskou besídku pro mateřské školky v Jindřichově
Hradci. Dne 5. prosince 2006 např. pro 3. MŠ Jindřichův Hradec.

•

... a další desítky a stovky malých a větších a ještě větších činností, kulturních
či společenských akcí, exkurzí a soutěží. Mnohé z nich naleznete ve výročních
zprávách na našich webových stránkách www.sos-jh.cz.

Rok 2007
Leden
• Začínáme pořádat pro žáky školy i zaměstnance lyžařské zájezdy naším
mikrobusem do Rakouska.
Únor
• Jednání se zřizovatelem ohledně havarijní situace centrálních kotlů ohřevu
teplé vody kotlů pro topnou soustavu. Příprava na řešení ohřevu teplé vody,
vytápění tělocvičny a rekonstrukci sociálního zařízení tělocvičny, vytápění a
ohřev vody na domově mládeže, v kuchyni a v hlavní budově školy. Základním
řešením je decentralizace topné soustavy a ohřevu vody.
• Probíhá řada soutěží a společenských akcí (stolní tenis, Matematický klokan,
maturitní plesy, rauty atd.)
Březen
• Vyřazení technicky zastaralého vizidla Š Favorit na pracovišti Miřiovského a
jeho náhrada vozidlem Š Felicia. Nákup užitkového osobního vozidla Citroen
Berlingo.
Duben
• Pan Ližan a paní Melicharová dokončují vytvoření vitríny s historickými
výukovými materiály a přístroji u vchodu do budovy školy.
Květen
• Rekonstrukce kotlů na DM, rekonstrukce kotlů
decentralizace celé topné soustavy.
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v hlavní budově -

Rekonstrukce garáže na kotelnu v hlavní budově školy – kotelna přestěhována ze
střechy do suterénu

Červen
• Příprava domova mládeže na ubytovací sezónu během hlavních prázdnin,
tvoření logistiky ubytování
•

Podána žádost o změny v Rejstříku škol a školských zařízení o zařazení
nového učebního oboru do programu školy. Jednalo se o obor „Klempíř –
stavební výroba (36-55-H/001). Rozhodnutím MŠMT ČR ze dne
25. ledna 2008 byl obor schválen. Od 1. září 2008 na základě přijímacího
řízení začíná výuky v tomto oboru na pracovišti Miřiovského

•

19.–31. června 2007 Letní výcvikový kurz na Malém Ratmírově (1. ročníky)

•

Odborné praxe a exkurze (Španělsko, Itálie, Chorvatsko)

Kolektiv pracovníků školy školního roku 2006– 2007
Pracoviště: Jáchymova 478
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Červenec
• Rekonstrukce topení v tělocvičně, malování, broušení a lakování podlahy.
• Dokončení opravy střechy tělocvičny.

Srpen
• Slavnostní otevření nové rekonstruované tělocvičny (30. srpna 2007) za
přítomnosti starosty Města Jindřichův Hradec., Ing. Karla Matouška.

Září
•

•

Nákup: pračky, myčky na nádobí, počítačů, projekčních pláten, kopírky,
měřičů, řezačky na dlažbu a obklady s vykružovákem a lámačkou, pokosové
pily, průmyslového vysavače, motorové pily, sbíjecího kladiva atd. pro potřeby
praktické výuky na pracovišti Miřiovského.
Nákup mikrobusu Peugeot Boxer 2,8 HDI a předání stávajícího mikrobusu na
pracoviště Miřiovského vzhledem k potřebě zajištění praktického výcviku a
vzhledem ke zvýšení mobility žáků i mistrů odborného výcviku z důvodu
vysoké poptávky firem po našich žácích.

Říjen
• Období soutěží a společenských akcí
• Nákup traktoru – sekačky a vysokotlaké myčky.
Listopad
• Osazení budovy pracoviště Miřiovského novými informačními tabulemi.
Prosinec
• Probíhají prezentace na základních školách v Jindřichově Hradci a na území
bývalého okresu
•

... a další desítky malých a větších a ještě větších činností, kulturních či
společenských akcí, exkurzí a soutěží. Mnohé z nich naleznete ve výročních
zprávách na našich webových stránkách www.sos-jh.cz.
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Rok 2008
Leden–květen
• Celé první pololetí roku 2008 je charakterizováno dvěma poměrně náročnými
a finančně nákladnými akcemi. Především pokračujeme v poslední větší
investici na domově mládeže, kde původní služební byt předěláváme na 3
kompletně vybavené pokoje s vlastním sociálním zázemím a připojením
k internetu. Celá přestavba znamená především zvýšení kvality bydlení na
domově mládeže a také splnění hygienických podmínek na takovéto
ubytování.
•

Druhá významná akce se týká kompletní přestavby sociálního a technického
zázemí tělocvičny. V současné době je tedy nejen tělocvična, ale i její přilehlá
část renovována a splňuje moderní požadavky na takovéto zařízení. Obě akce
byly dokončeny během prvního pololetí roku 2008.

Červen
• Podána žádost o změny v Rejstříku škol a školských zařízení o zařazení
nového učebního oboru do programu školy. Jednalo se o obor „Nástrojař“ a
„Kadeřník-kadeřnice“. Rozhodnutí MŠMT ČR o možnosti zařazení těchto
oborů do programu školy na pracovišti Miřiovského obdržíme v měsíci lednu
2009.
• Odborné praxe a exkurze (Španělsko, Itálie, Chorvatsko).
• Příprava domova mládeže na ubytovací sezónu během hlavních prázdnin,
tvoření logistiky ubytování, reklamy na portálech cestovního ruchu atd.
Pracovníci školy, školní rok 2007–2008
Pracoviště: Jáchymova 478
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Červenec–srpen
•

Vychází učebnice pro školy „Doprava a přeprava“ s použitím pro všechny
školy, které obor „Provoz a ekonomika dopravy“ vyučují a kterou napsal garant
tohoto oboru na naší škole Doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc., ve spolupráci
s Ing. Jaroslavem Mlynáříkem.

Listopad – prosinec
•

Začátek nového školního roku 2008-2009 se nesl ve znamení příprav oslav
120. výročí založení školy – zemědělského školství na pracovišti Jáchymova
478 a 70. výročí učňovského školství v budově Miřiovského 678.
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•

Dne 5. listopadu 2008 tomu bylo právě 120 let, kdy se v dnešní Jáchymově
ulici (SOŠ) začalo vyučovat na tzv. zimní hospodářské škole. Na druhém konci
Jindřichova Hradce byla v roce 1938 dokončena nová budova pro potřeby
učňovského školství (SOU, Miřiovského). K tomuto výročí byl vydán speciální
Almanach a propagační materiál (tužky, tašky, pamětní list).

•

V rámci oslav jsme připravili výstavu obrazů malíře RNDr. Vladimíra Tůmy, ve
velké aule instaloval Klub železničních modelářů při Českobudějovickém
automotoklubu plastikové letecké modely, modely bojové techniky, železniční
modely, modely automobilů a studenti s bývalými kolegyněmi uspořádali
výstavu ručních prací.
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15

Článek ředitele školy do novin k výročí školy

16

•

Dne 18.11.2008 se v Jindřichově Hradci konalo Okresní kolo středoškolských
her v BASKETBALE, kterého se naše škola SOŠ a SOU J.Hradec
zúčastnila. Za SOŠ a SOU nastoupilo smíšené družstvo chlapců a umístilo se
po vyrovnaném souboji s GVN J.Hradec na celkovém 2.místě.

•

Dne 4.12.2008 se konalo v J.Hradci Okresní kola skupin (Okrskové kolo)
středoškolských her ve FLORBALE. Družstvu dívek SOŠ (Jáchymova) se
podařilo obsadit 1.místo, ze kterého postoupily do finále Okresního kola. To se
konalo 12.12.2008 v Jindřichově Hradci a dívky SOŠ (Jáchymova) obsadily
celkové 2. místo.
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•

Dne 15. prosince 2008 proběhlo historicky první jednání Rady Nadačního
fondu SOŠ a SOU Jindřichův Hradec. Nadační fond školy je pokračovatelem
původní Nadace Fakulty managementu, kterou se nám podařilo po jednáních
s vedením fakulty převést na naši školu.
ÚČEL ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU PODLE ZŘIZOVACÍ LISTINY
SOŠ A SOU Jindřichův Hradec:

1. Vytváření účelového a peněžního fondu na podporu rozvoje Střední odborné školy a
Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec
2. Podpora technického a materiálního rozvoje školy, rozvoje ITC a vybavenosti
domova mládeže
3. Podpora projektů a jejich realizace v rámci rozvojových programů EU
4. Podpora spolupráce se společenskými organizacemi, privátním i státním sektorem,
spolupráce s komorami
5. Vytváření účelového peněžního a majetkového fondu pro rozvoj školství, kultury,
sportu a společenských aktivit žáků všech typů škol, především regionu
Jindřichohradecka
6. Podpora sportu a jeho organizačního i technického zázemí
7. Podpora aktivit k přípravě na budoucí povolání, podpora motivace žáků ke studiu
8. Pořádání vzdělávacích kurzů v souladu s hlavní činností školy
9. Ubytovací služby a pořádání sportovních akcí a jiných soutěží v rámci výchovně
vzdělávacího procesu
10. Pronájem tělocvičny, učeben a vozidel pro účely podpory výchovně vzdělávacího,
sportovního, kulturního procesu
11. Publikační a reklamní činnosti a výzkum
12. Podpora
zvyšování
odbornosti pedagogického sboru,
externích učitelů a
spolupracovníků, veřejnosti a podporu nadaných studentů a studentů sociálně
slabších skupin.
•

Dne 16.prosince 2009 byly do počítačové učebny č. 301 instalovány nové
židle.

Rok 2009
Leden – únor
•

Zakoupení notebooků a multifunkční tiskárny pro potřeby administrativy a
výuky. Zakoupení antivirového programu AVG na pracoviště Miřiovského.

•

Žáci oboru „Kuchař - číšník“ připravují a realizují rauty pro firmy a úřady.

•

Lyžařský a snowbordovský kurz v Mrákotíně (garant Mgr. radek Němec)
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Březen - duben
•

Příprava kompletní rekonstrukce učebny č. 101 (původně učebna rostlinné
výchovy č.101). zakoupeny židle, zakoupena tabule a držáky, plátno a
audiotechnika, dne 12.3.2009 provedena montáž celého audiodigitálního
zařízení. V měsíci dubnu byla provedena výměna oken, učebna byla
vymalována a provedena výměna podlahové krytiny a namontovány nové
žaluzie.

•

31. března 2009 proběhla krajská soutěž v korektuře textu, Wordprocessingu,
psaní na klávesnici, na OA Českých Budějovicích. Obsadili jsme jako jediná
škola všechny tři disciplíny.

•

Práce na grantových programech: Integrace žáků s SVP a Podpora firem při
výchově učňů.

•

Dochází k poruše na 5 PC stanicích v učebně administrativy. Bylo nutné
zakoupit nové počítačové stanice.

•

Účast na „Celostátní soutěž zemědělských škol oboru Agropodnikání „
v Benešově

•

Dne 15.4.2009 se konalo v J.Hradci Okresní kolo středoškolského
poháru "HOKEJBAL proti drogám". Naše škola SOŠ a SOU J. Hradec v
tomto klání obsadila 2.místo a získala přímý postup do krajského kola.
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•

20. dubna 2009 - plně zprovozněna učebna č. 101 (bývalá rostlinná výchova).

•

Exkurze žáků učebního oboru EZ do Grossshönau- výstava o technologiích
zateplení budov a rozvodů elektřiny.

•

Zakoupen automobil Peugeot Partner, 2,0 HDI, zelená metalíza vzhledem
k nutné výměně vozového parku na SOU. SOU byl předán Citroen Berlingo a
původní Š Felicia 1,3 MPi byla prodána.

•

Schválení investiční akce - rekonstrukce elektrikých rozvodů v budově
Miřiovského 678 v celkové hodnotě 1.400.000,-- Kč. V budově byly elektrické
rozvody z roku 1938, kdy byla budova postavena. Již několik let pod vlimem
nárůstu spotřeby el. energie docházelo k jejím častým výpadků a poničení
počítačů či serveru.

Květen – červen
•

Krajské kolo středoškolského poháru "HOKEJBAL proti drogám" se
konalo 5.5.2009 v J.Hradci . Družstvo chlapců SOŠ a SOU J.
Hradec vybojovalo 1. místo ve finále s GVN J.Hradec ( 6:2) a získalo přímý
postup do celostátního (republikového) kola v Praze.

•

Majáles 2009. Zvítězili jsme na celé čáře s tématem "Peklo". Hlavní
organizátoři 3.B. Král – Jan Dosbaba a královna Klára Šmejkalová
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•

8.-19.června 2009 probíhá letní výcvikový kurz prvních ročníků na Malém
Ratmírově.

•

12. června 2009 se uskutečnilo „Republikové finále v hokejbale „ v Praze,
kam naši hokejbalisté jednoznačně postoupili.

•

Třída KČ 3 a Z3 odjíždí na odbornou exkurzi do Chorvatska, ostrov Pag.

•

Na základě účasti naší školy v projektu na zlepšení vybavenosti školy
získáváme Informace o přidělení celkem 5 Interaktivních tabulí pro školu s
dataprojektory a bez PC.

•

Nákup nového serveru na pracoviště Jáchymova ( 60.000 ,-Kč). Původní
server vypověděl celkovou poslušnost.

•

Návštěva v Centru řízení dopravy hl. města Prahy. Exkurze se zúčastnili žáci
třídy 2.A. Exkurze byla velmi zajímavá a s výkladem vedoucího řídícího centra
RNDr. Pavla Kopřivy
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Červenec - srpen
•

Probíhá rekonstrukce elektrických rozvodů v budově Miřiovského.
Rekonstrukce ukončena 24.srpna 2009. Do budovy byl přiveden optický kabel,
byly provedeny provedení PC rozvodů po celé budově a zakoupen centrální
server.

Kolektiv pracovníků školy školního roku 2008 – 2009
Pracoviště: Jáchymova 478
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Září 2009
•

Z projektu Jihočeského kraje byly nainstalovány interaktivní tabule do odbou
pracovišť školy (1ks pracoviště Miřiovského a 2 ks pracoviště Jáchymova),
dále byly pro potřeby pedagogického sboru obou pracovišť zakoupeny 4 ks
notebooků

•

Vzhledem k havarijnímu stavu elektrické plotny v kuchyni (Jáchymova) byla
zakoupena nová plotna v hodnotě 110.000 –Kč

•

Dne 7. 9.2009 navštívil ředitel školy partnerskou školu v rakouské Edelhofu u
příležitosti otevření nového a rekonstruovaného ubytovacího zařízení. V rámci
rekonstrukce a výstavby byla vybudována moderní kuchyně a jídelní sál.

Uvítací projev ředitele školy Dipl. Ing. Franze Breitenedera
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Rekonstruovaná a přistavěná budova

Jídelna

24

Jména a příjmení členů školské rady:

•
Předseda:
bydliště:

Ing. Ivo Ježek
Dolní Skrýchov 22, Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Monika Bartošová
Sedlo 37, 378 33 Nová Bystřice

člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Pavla Havelková
J. Hradec, Vajgar 682/III, 377 01

člen školské rady:
bydliště:

Ing. David Hembera
Dolní Pěná 110, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Petr Hudler
sídl. Pod kasárny 996/II, 377 01 Jindřichův

Hradec
člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Jaroslav Pešek
K Vilkám 813, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Ing. Bohdan Soukup
Borovská 412/II, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Petr Šulc
Dolní Pěna 128, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Ing. Martin Tuček
Václavská 102/II, 377 01 J. Hradec,

• Aktivní obory v daném školním roce
Pracoviště Jáchymova
1. Od 1. září 2000 kmenový obor 4l-41-M Obecné zemědělství č.j.
25057/2000-23, ze dne 9. srpna . 2000, studijní obor 4l-4l-M/0l Agropodnikání.
2. 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 6341-M/01 dle Nařízení vlády č. 242/2009 Sb., o soustavě oborů vzdělání v
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů
3.
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
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zařazen v rozhodnutí MŠMT ze dne 11. února. 2002, pod č. j. 12 203/02-21 s
platností od 1. září 2002.
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.
• 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.
1. Obor vzdělání 36-67-H/01 zedník – uč. dokumenty vydané MŠMT ČR dne
11. srpna.1997 pod č. j. 27633/97-72.
2. Obor vzdělání 66-51-H/01 prodavač se zaměřením pro smíšené zboží,
učební dokumenty vydané MŠMT ČR dne 14. července 1994 pod č. j.
170013/94-74.
3. Obor vzdělání 26-51-H/02 elektrikář-silnoproud, uč. dokumenty vydané
MŠMT ČR dne 20. března 1996 pod č. j. 4266/96-74.
4. Obor vzdělání 65-51-H/01 kuchař-číšník, uč. dokumenty vydané MŠMT ČR
dne 30. května 2003 pod č. j. 20 737/03-23.
5. Obor vzdělání s maturitou 66-41-L/008 obchodník, uč. dokumenty vydané
MŠMT ČR dne 6. listopadu 1997 pod č. j.19 626/2004-23 č. j. 10.června
2004 Obor je od školního roku 2006/2007 oborem dobíhajícím.
6. Obor vzdělání 23-55-H/01 klempíř se zaměřením na stavební výrobu, uč.
dokumenty vydané MŠMT ČR dne 1. června 2001 pod č.j. 18 753/2001-23.

• Prezentační dny (obě pracoviště)
Jindřichův Hradec

- 4. listopadu 2009 „Burza škol a řemesel“, sál Střelnice JH

Den otevřených dveří ( obě pracoviště) - 20. listopadu 2009 v době
od 10:00 do 18:00 hodin
Den otevřených dveří (obě pracoviště) - 11. prosince 2009 v době
od 10:00 do 18:00 hodin
Den otevřených dveří (obě pracoviště) - 26. února 2010 v době
od 10:00 do 18:00 hodin
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•

Pro potřeby pedagogického sboru pracovišťě Jáchymova v rámci oboru
Informatika v ekonomice byly zakoupeny 4 ks scannerů

•

Zřizovatelem školy – Jihočeským krajským úřadem (odbor dopravy) byly
zadány požadavky na provedení průzkumu vytíženosti hraničních přechodů
Slavonice-Nová Bystřice (průzkumu a analýzy se zúčastnili žáci 2.A oboru
"Provoz a ekonomika doprav", doprava byla prováděna vlatním autobusem
autobusem, řidiči pan Koubek a pan Čondl)

•

Provedeno drobné přeskupení nábytku v ředitelně školy

Říjen 2009
•

1.10.2009 exkurze na výstaviště Flóra Olomouc (dozor Ing.Černocká,
Ing.Přechová)

•

Celorepubliková soutěž "Valašský datel"- na OA a VOŠ Valašské Meziříčí,
školu velmi úspěšně reprezentují: Tomáš Čurda, Jakub Chalupa, Tereza
Tomková - třída 2.C
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Zahájení soutěže se zúčastnil pan Zavijačič a paní Ing. Matoušková
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Kombinace jednotlivců

Společné závěrečné foto našeho týmu a obou věhlasných protagonistů soutěže

•

19.10.2009 v rámci mezinárodní spolupráce nastoupila na školu na roční stáž
japonská studentka Midori SUZUKI z města Naka-ku v provincii Jokohama-shi
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•

20.10.2009 Kutná Hora - výlet 4.C (Kostnice a chrám sv. Barbory, muzeum
tabáku, stříbrnictví (dozor Mgr.Vyhnálková, Mgr. Šamalová)

•

21.10.2009 - návštěva divadla České Budějovice a divadelní hry Václava
Havla - "Odcházení", dále pak návštěva výstavy "Šumava K.Klostermanna"
(Mgr. Svobodová, Ing. Konrád)

•

22.10.2009 se konal seminář pro výuku nevidomých dětí na Gamnáziuhotelové škole v Praze, Radlická 115.(Mgr. Svobodová, Mgr. Bláhová).
Škola byla zařazena zřizovatelem do programu integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

Listopad 2009
•

4.11.2009 - účast ředitele školy na oslavách 15. výročí založení FM a na
slavnostním, veřejném zasedání vědecké rady FM

•

Pěknou předvánoční výzdobu hlavního vchodu školy a a zadního vchodu DM
dělaly: Kornasová Alice,Koubová Pavlína, Reisnerová Ester a Souchová
Andrea

•

15. ročník ZAV (Zaviačič) - HODONÍN
Ve dnech 20.11. - 21.11.2009 se uskutečnil na OA v Hodoníně
mezinárodní 15. ročník ZAV.
Tři žáci naší školy, kteří se již v říjnu výrazně zapsali do celkového hodnocení
při klání v psaní na klávesnici ve Valašském Meziříčí, se opět jako jediní ze
středních škol v celém Jihočeském kraji zúčastnili výše uvedené mezinárodní
soutěže. I tentokráté naší školu reprezentovali: Tereza Tomková, Tomáš
Čurda a Jakub Chalupa - všichni ze třídy 2.C.
Ve velmi nabitém mezinárodním poli soutěžících, kdy především žáci (spíše
žákyně) obchodních akademií vykazují skvělé výsledky v počtech úhozů v
porovnání se světovými výkony, si musíme bez chlouby přiznat, že výkony
našich soutěžících si zaslouží jedině pochvalu.
Další informace ze soutěže:
Sestava přihlášených zahraničních družstev si vyžádala náročnou přípravu
vlastních soutěží ve čtyřech jazycích (česky, slovensky, polsky a německy).
Už po patnácté tuto práci zvládla Helena Matoušková ve spolupráci se
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zástupci jednotlivých zemí a na místě pak s vyučujícími OA Hodonín Ludmilou
Bulovou a Petrem Poláchem.
•

•

Slavnostní zahájení nebylo charakterizováno jen radostnými tóny:
symbolickou minutou ticha uctili účastníci památku dvou z významných hostů
minulých ročníků, zesnulého Franze Sagera z Rakouska a Davida Rogaly
z USA.
Vyrovnanost šancí na druhý záznam v seznamu držitelů nového poháru
naznačil už páteční bodovaný trénink: mezi 20 nejlepšími ze startovního pole
o 91 účastnících se umístily dvojice zástupců OA Valašské Meziříčí,
Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm a OA Praha, Heroldovy sady, do asi třetiny
nejlepších se vešla kompletní tříčlenná družstva OA Valašské Meziříčí, OA
Bučovice, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm a OA Choceň.
Stoupající sportovní úroveň potvrzuje statistika: v roce 2007 dosáhlo více než
30 000 bodů z 27 startujících družstev šest, loni tuto hranici překonalo z 29
družstev sedm, v letošním ročníku už nastoupili soutěžící z 36 škol a z nichž
30 000 bodů překonalo 12!
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Prosinec 2009
•

4.12.2009Mikulášská besídka- představení učitelů a provozních zaměstnanců
v roli Mikuláše (Ližan), Anděla (Šulc), a čertic (Melicharová, Šamalová,
Kopalová)

•

Návštěva pana hejtmana JČk Mgr. Jiřího Zimoly na škole (setkání s žáky
školy, dále bylo jednáno o koncepci školy, o dětech s SVP. Návštěvy se
zúčastnili dále paní radní RNDr . Krejsová, ved.odboru školství RNDr. Jiří
Moravec, zástupce ved. odboru školství paní Ing. Hana Šímová, Ing. Martin
Dvořáček

•
•

Na závěr kalendářního roku proběhly ve všech třídách vánoční besídky
V zimních měsících 2009-2010 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 zajišťována 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).

Rok 2010
Leden – únor
• Stěhování kabinetu biologie do kabinetu rostlinné výchovy (Ing. Přechová, Ing.
Černocká, Mgr.Němec)
•
ROZPIS RAUTU ZA I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO
ROKU 2008/2009
datum
8.9.-11.9.09
30.9.2009
4.11.2009
19.11.2009
1.12.2009
5.12.2009

organizace
ZUŠ J. Hradec
KORES
MANAGEMENT VŠE
Hospodář.komora
MANAGEMENT VŠE
DK OPEN
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17.12.2009 SOME - zrušili a přeloženo na leden

ROZPIS RAUTU ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO
ROKU
8.1.2010
16.1.2010
20.1.2010
3.2-5.2.20
5.2.2010
18.2.2010
7.4.2010
16.4.2010
28.4.2010
6.5.2010
10.5.2010
12.5.2010
18.5.2010
28.8.2010

SOME
Blažkovi
Hospodářská komora
VŠE
AYRER
Zavřelová
Akce SOŠ
Kalkusová
VŠE
Nemocnice
Obč,sdruž. Olymp
SOŠ-Sřelnice Den zdr
Vyhlídková
Holická

• 8.1.2010 - třída 1.A (doc.ing. Z.Žemlička) na návštěvě nové knihovny Fakulty
managementu VŠE
• 10.1.2010 - Mistrovství republiky žáků ZŠ v plavání. Žáci jsou ubytováni na
DM (naše kuchyně připravila večeři a snídani pro účastníky)
• Leden 2010 - provádění oprav chodeb a štukování stropů – žáci oboru zedník,
3. Ročník
• 16.1. a 6. 2. 2010 – lyžařský zájezd a výcvik v rakouském Karlstiftu

• 26.1.2010 - vzhledem k nehorázným cenám za úklid chodníků a dvora
počítaných ze strany technických služeb města J. Hradec rozhodl ředitel školy
zakoupit za Zetor 72-45 (30.000 Kč) sněžný pluh pro potřeby úklidu dvora a
prostoru kolem haly praxe. Tato investice neukázala jako prozíravá a ušetřila
do budoucnosti velké finanční prostředky.
• 1.2.2010- začátek úpravy učebny biologie č. 205 - příprava pro 30 pracovišť
PC
• 1.2.2010 - bílení na SOU , dovezeny nové kuchyňské linky do cvičné kuchyně.
(Foto Kronika)
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• 1.2.2010 - nákup 4 notebooků ASUS pro potřeby interaktivních tabulí 2x a pro
pedagogy 2x (obdrželi: Ing. Hembera, Ing.Neužilová)
• 5.2.2010 - nákup kopírky na SOU
• 12.2.2010 - nákup 5 PC k Interaktivním tabulím (náhrada za notebooky), 3ks
na SOS a 2 ks na SOU
• 12.2.2010 - převod vozidla Š Felicia 1,3 i z DDM na SOS (převod + ekologický
poplatek 6000,-Kč)
• 17.2.2010 - odborná exkurze Schrems -ELK, logistika skladů, skladování a
proces výroby prefabrikátů (účast: tř. 3.A a 2.A - část, dozor: Mgr. Dusík, Mgr.
Chalupa)

• 26.2.2010 - Den otevřených dveří (foto - viz prezentace školy)
• 8.3.2010 - oprava jižní části prosakujícího odpadu budovy (vedoucí kuchyně)
• Jarní prázdniny (0803-1203010) - malování pokojů na domově mládeže +
březen - oprava podlah ve dvou pokojích na domově mládeže (betonování) provádějí žáci oboru zedník
• 2.- 3.4. 2010 Zájezd do Hévízu (Maďarsko) (Foto Společenské akce 010)
• 30.3.2010 - Krajské kolo MS ČR v grafických dovednostech
Dne 30. března 2010 se konalo krajské kolo "Mistrovství České republiky v
grafických dovednostech"v Českých Budějovicích na Střední škole obchodu,
služeb a podnikání a Vyšší odborné škole, Kněžskodvorská 33/A.
Naši ostřílení harcovníci z celorepublikových soutěží i mezinárodních se
pustili tohoto dne do soupeřů ze škol, které jistě mají k "psaní na stroji "
obecně mnohem blíže a dotace hodin pro nácvik těchto dovedností je taktéž
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poněkud vyšší. Naše účast byla na rozdíl od jiných škol z Jihočeského kraje
poněkud výjimečná v tom, že jsme jen dvě školy z kraje obsadily všechny
disciplíny. Což je jistě chválihodné a máme být na co právem hrdi. Naše
umístění bylo velmi pěkné. Vzhledem k tomu, že se nám dařilo na
celorepublikové úrovni např. v disciplíně "opis textu z papíru" psát 360 čistých
úhozů za min, tak bylo zřejmé, že určitá nervozita" členů našeho týmu byla v
Českých Budějovicích poněkud neobvyklá a naše umístění mohlo být ještě
výraznější.
Seznam účastníků za naši školu: Tomáš Gründl, Jakub Chalupa, Daniel
Němec, Petr Rada, Martin Šácha, Jakub Takács, Tereza Tomková
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• 7.4.2010 – odborná exkurze v rámci cestovního ruchu - Zahrádky 4.B (foto v
Exkurze 010)

• 20.4. 2010 - exkurze Temelín tř. 2.A, 3.A - Koubek, Mgr. Čondl, Mgr. Chalupa

• 4.5.2010 - krajská soutěž v hokejbale, Jindřichův Hradec, , 1.místo SOŠ a
SOU J. Hradec
• 12.5.2010 - slavnostní setkání ke 20.výročí spolupráce s rakouským
Edelhofem
Oslava dvacetileté spolupráce s Rakouskem
Dne 18 ledna 1990 navštívila delegace ve složení Mgr. K.Chalupa, Ing. Stanislav Fíla, PhDr. V.
Špidla odbornou školu v rakouském Edelhofu. Na základě dalších vzájemných rozhovorů se velmi rychle
rozvinula úzká spolupráce mezi oběma školami při výměně studentů v rámci různých odborných praxí a na
různých projektech, která trvá dodnes. Především v první polovině 90. let byla spolupráce velmi intenzivní,
protože i programové zaměření obou škol na zemědělskou problematiku umožňovalo spolupráci v širokém
spektru činností. Velkým přínosem pro naši školu byly různé výzkumné projekty v rámci rostlinné a živočišné
výroby, dále vzájemně předávané know-how a dlouhodobé pobyty žáků školy na soukromých farmách v
Dolním Rakousku. Po nutnosti opustit zemědělský program vzhledem k vývoji zemědělského sektoru v ČR
spolupracujeme nadále v oblasti rozvoje cestovního ruchu, v oblasti podpory, rozvoje a ekonomiky služeb
s cestovním ruchem spojených a v oblasti řemesel. I vzhledem k tomu se na naší škole - na rozdíl od jiných v
našem příhraničním regionu- vyučuje jako předmět povinný německý jazyk. Tato spolupráce přinesla nám
všem obrovské množství nových poznatků a také žáci i učitelé získali mnoho nových přátel. Za
podporu při vytváření a budování této spolupráce je nutno poděkovat bývalým ředitelů obou škol. Na rakouské
straně panu Dipl.Ing. Adolfu Kastnerovi a na české straně panu RNDr. Vladimíru Tůmovi.
Významnou epizodu pro naší školu sehrála i spolupráce s rozvojovým a inovačním centrem nejen pro Dolní
Rakousko, tzv. Waldviertelmanagementem, kde jsme se účastnili zpracování řady projektů v
rámci rozvojových programů EU.
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Skromné občerstvení k oslově připravili naši žáci oboru "Kuchař číšník" pod vedením paní mistrové Jiřiny
Mácové.
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• 17.5.2010 Soutěž žáků oboru prodavač Kaufland Praha (1. 2.a 3. místo)
Aneta Koděrová / 3. místo /
Michal Dvořák / 1. místo /
Zdeněk Tomáš / 2. místo /,
mistrová: Veselá Naděžda
• 18.5.2010 Matematický klokan
Výsledky školního kola mezinárodní soutěže
Matematický klokan 2010
Kategorie

JUNIOR

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Chalupa Jakub

2.C

86

2.

Vácha Tomáš

2.A

65

3.

Ferdan Pavel

1.C

57

4.

Kupka Michal

2.C

55

5.

Koubová Pavlína

2.B

54

6.

Hřebík Jaroslav

2.A

51

7.

Reisnerová Ester

2.B

49

8.

Hejda Petr

1.C

48

9.-10.

Sviták Jan

1.A

47

9.-10.

Vida Radim

2.A

47

11.

Lipovský Patrik

1.A

46

12.-14.

Benda Radek

1.A

44

12.-14.

Frühbauer Jan

1.C

44

12.-14.

Vokuš Martin

2.A

44

15.-16.

Pfleger Jan

2.A

42

15.-16.

Zavadil Danny

1.C

42

17.

Stejskal Lukáš

1.C

41

18.

Prchal Václav

1.A

40

19.

Svoboda Kamil

1.A

39

20.

Rada Petr

1.C

37

Celkem se zúčastnilo

31 studentů
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Kategorie

STUDENT

Pořadí

Jméno

Třída

Body

1.

Kníže Marek

4.A

51

2.

Matoušek Jakub

4.C

49

3.

Soubusta Jan

4.C

43

4.-5.

Jílek Pavel

4.C

39

4.-5.

Plačková Denisa

4.B

39

6.

Šácha Martin

3.C

38

7.

Vobejda Tomáš

4.C

37

8.

Vobořilová Michaela

3.C

36

9.-10.

Holoubek Jakub

3.C

34

9.-10.

Melecký Jan

4.A

34

11.

Bobál Tomáš

4.C

33

12.

Chytil Richard

3.C

32

13.

Šimeček Marek

4.C

30

14.

Novotný Michal

4.C

29

15.

Peřanová Lucie

4.B

28

16.-17.

Lyčka Petr

4.C

27

16.-17.

Otto Adam

4.C

27

18.-20.

Bortel Martin

4.C

25

18.-20.

Němec Jiří

3.C

25

18.-20.

Trögnerová Martina

4.C

25

Celkem se zúčastnilo

31 studentů

• Majáles 2010 naše škola obsadila 3. místo a na večerním plese získala krále
o královnu
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• 28.5.-4.6.2010 odborná exkurze žáků oboru „cestovního ruchu“ do Hu, Slo,
A, I ,
Pedagogický dozor: 2.B Mgr. Kalkusová, Mgr. Čondl, Mgr. Chalupa, vlstní
doprava
Kolektiv pracovníků školy školního roku 2009 – 2010
Pracoviště: Jáchymova 478
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Září 2010
Jména a příjmení členů školské rady:
Předseda:
bydliště:

Ing. Ivo Ježek
Dolní Skrýchov 22, Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Monika Bartošová
Sedlo 37, 378 33 Nová Bystřice

člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Pavla Havelková
J. Hradec, Vajgar 682/III, 377 01

člen školské rady:
bydliště:

Ing. David Hembera
Dolní Pěná 110, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Petr Hudler
sídl. Pod kasárny 996/II, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Jaroslav Pešek
K Vilkám 813, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Ing. Bohdan Soukup
Borovská 412/II, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Petr Šulc
Dolní Pěna 128, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Ing. Martin Tuček
Václavská 102/II, 377 01 J. Hradec,

• 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

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

42

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 66-51H/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 elektrikářsilnoproud
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 klempí
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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

• Září 2010 - vybavování haly praxe pro potřeby odborného výcviku - napříč
obory. Především však pro obor klempíř (nutno vybudovat jednu učebnu z
garáže, vyrobit stoly, doplnit nářadí, zateplit garážová vrat (vybavení
pomůckami cca. 45.000,--, rekonstrukce 20.000,--)
• 6.9.2010 - nákup 6.ks PC stanic v hodnotě jedné 8.900,--Kč vzhledem k
nárůstu žáků na oboru IT v měsíci září. Bylo počítáno, že jedna učebna by pro
sloučení tříd a požadované úspory měla stačit. Vývoj v měsíci září však
vzhledem k nárůstu žáků ve třídách a nemožnosti třídy dělit vzhledem k
úsporám finančních prostředků na přímých výdajích, vyžadoval okamžité
řešení pro zajištění výuky VT
• 16.9.2010 - Exkurze 3.C do Prahy ČNB
• 18.9.2010 Exkurze 1.C do Prahy na nově otevřený 23 kilometrový úsek
Pražského okruhu, letiště Ruzyně- Terminál 2
• 20.9.2010- objednány pc stanice na Miřiovského - počet 6 ks (provedeno
poptávkové řízení)
• Říjen 2010- oprava směšovače teplé vody a topení v suterénu školy (budova
Jáchymova) a dále příprava na odpojení přístavby školy (tech. Zázemí
tělocvičny) - investice ve výši 230.000 Kč.
• 11.-14.10 010 – maturitní generálka nová maturity „MAG´10“
• 11.11.2010 - nákup mrazáku a mixerů na pracoviště Miřiovského (cvičná
kuchyně)
• 3.12.2010 -žáci naší školy a především ti, kteří bydlí na domově mládeže
pořádají každým rokem pro děti v mateřských školkách "mikulášskou
besídku". Tentokráté navštívili 3. mateřskou školku na sídlišti Vajgar.
Tedy dne 3.12.2010 se studenti (Tomáš Čurda, Jiří Němec, Alois Sigmund,
Zuzana Valková, Michaela Vobořilová) v rolích andělů, Mikuláše a čertů
vydali za dětmi do 3 mateřské školky na sídlišti Vajgar. S Sebou si
smaozřejmě nesli i dárky pro děti, které převážně vyráběli žáci ubytovaní na
domově mládeže. Během besídky obešli všech pět oddělení v MŠ.
Děti zarecitovali básničky a zazpívali písničky a Mikuláš je obdaroval balíčky
sladkostí
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• 30.12.2010
Připojení celé budovy Jáchymova k UPC Direkt a k
optickému vláknu - propojení
• 30.12.10 předání bezplatně nepotřebného nábytku (stoly, židle) dětskému
domovu Žíchovec 17, okr. Prachatice

Rok 2011
• 5.1.2011 - schválen nákup automatické pračky na SOU - pro obor kuchař číšník. Původní pračka je zastaralá a oprava neefektivní.
• 12.1.2011- obě pracoviště jsou od 16:00 hod. připojena na optický kabel
(provedli: Ing.Tuček, Bc. Soukup)
• 20.1.2011exkurze do depa ČD + centra řízení rozdělování el. nápájení (trakce
a EON). Dopravní prostředek SOŠUBUS,třída 3.A, dozor (Ing. Konrád, Mgr.
Chalupa)

• 21.1.2011- ples třídy 4.A - sál Střelnice, J. Hradec (TÚ Mgr. Průšová), pozván
doc. Ing. Z. Žemlička, Csc.)
• 25.1.2011 – vychází pochvalný článek v Týdeníku JH o připravených rautech
žáky oboru „Kuchař – číšník“, konkrétně při novoročním setkání JHK a Města
JH.
• 28.2.2011- předložení projektu do Nadace ČEZ "Oranžové schody". (druhá
výzva, ve spolupráci s „KP Projektem“)
• 1.3.2011- zahájení projektu CZ.1.07/1.2.06/03.0015 Školní poradenské
pracoviště na SOŠ a SOU J. Hradec (Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně
dětí s SVP v Jč kraji.žáků
• 1.3.2011- plavecká olympiáda - okresní přebor v J. Hradci) Olympiádu zajišťují
žáci 2.C: Petr Rada, Michal Camrda, Marián Varga, Ondřej Sládek, Lukáš
Hanus a Jakub Gerl)
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• Dne 29.3.2011 probíhá v JH další kolo středoškolských her, tentokráte v
silovém čtyřboji.Naši školu reprezentují následující studenti:
Martin Peca 3.C
Robin Zámečník 3.C
Jakub Takács 4.C
Dominik Klubal 2.C
• 18.3.2011 - MATEMATICKÝ KLOKAN

18. března 2011 proběhlo na SOŠ školní kolo matematické soutěže.
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

STUDENT:
1. místo

Chalupa Jakub, 3. C

2. místo

Šácha Martin, 4. C

3. místo

Brázdová Petra, 4. A

-

63 bodů
44 bodů

- 43 bodů

BLAHOPŘEJEME!!

• 29.3.2011- Marceting Club Linz - ředitel školy se stal čestným hostem
klubu
• 4.4. 2011 - návštěva Goethe Zentra CB - Schweiz.(dopravní prostředek:
Boxer, dozor: Mgr. Chalupa, Mgr. Průšová, žáci: Jakub Chalupa Pilecký,
Dvořák, + žákyně 4. ročníku)
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• 6.4.2011 Exkurze do Škoda Mladá Boleslav ( Ing. V. Krejčí, Mgr.
Čondl, 2.A,3..A)
• 6.3.2011- Motosalon Praha, Letňany ( exkurze, R.Oberreiter, J. Tuček, 1.C, Kateřina Němcová, J. Chalupa - 3.C, dozor: Mgr. Němec, Mgr.
Chalupa)
• Duben 2011 nákup inventarizačního softwaru a zařízení+ tiskárny štítků
Květen 2011
• 10.5.2011 - soutěž číšníků Brno „Radegast Birell“
• 13.-14.5.2011 Přehlídka řemesel SUSO CB - obor zedník ( vybojovali jsme
2.místo)

•

16.5.2011 žáci oboru prodavač získali na celorepublikové soutěži v Praze
(centrála Kauflandu) 2. a 3. Místo

Dne 16.5.2011 se žáci oboru prodavač z SOŠ a SOU J. Hradec učiliště zodpovědně zhostili úkolu
reprezentovat svou školu na Republikové soutěži žáků oboru prodavač 2011 - Kaufland v.o.s. v Praze
na Vypichu.
Soutěž vyhlásila společnost Kaufland pro žáky, kteří vykonávají odborný výcvik na jejich
pracovištích, a je zaměřena především na praktické znalosti a dovednosti, které žáci získávají během
odborného výcviku.
Mistrová odborného výcviku paní Naďa Veselá vybrala pro soutěž zástupce všech ročníků. Za 1.
ročník soutěžila Lucie Parobková, za 2.ročník Andrea Haladová a 3. ročník reprezentoval Michal
Dvořák.
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První částí soutěže byl písemný test zaměřený na vědomosti získané během praxe v obchodním
domě Kaufland ( např. trvanlivost jednotlivých potravin, označení BIO, záruky a servis, vzhled
prodavače apod.)
Další částí soutěže byly praktické disciplíny
a) rozhovor se zákazníkem, ve kterém se prověřovala ochota pomoci, schopnost poradit
b) seřazení zboží podle ceny (odhad ceny, různý sortiment zboží a jeho seřazení vzestupně podle
ceny)
c) kartónový řez – výkroj kartonu s vínem pro stavbu čela
d) výměna pásky na váze
e) jízda s ručním paletovým vozíkem (slalom v limitovaném čase)
f) stavba čela, umístění regálových cen – různé druhy regálových cen a jejich správné použití
Naši žáci se všech úkolů zhostili dobře, Andrea Haladová a Michal Dvořák dokonce obsadili
stupně vítězů. Andrea třetí místo, za které získala poukaz na odběr zboží v OD Kaufland
v hodnotě 1500,- Kč. Michal se umístil na druhém místě, získal poukázku na odběr zboží v OD
Kaufland v hodnotě 2500,- Kč.
Soutěž byla příjemným oživením praxe, všem se velmi líbila, prostředí bylo krásné a atmosféra
přátelská.

Červen 2011
•

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:

• 1.6.2011- zahájení písemných závěrečných zkoušek učebních oborů dle
nového zadání ZZ
• 7.6.2011- Zprovoznění učebny PC na učilišti (instalaci provedli: Ing. Tuček,
Bc.Soukup, Ing. Neužilová, Mgr.Dusík)
• 10.6.2011- dokončeno označení budovy praxe, namontovány mříže na okna
(vzrobeno žáky oboru „Klempíř“ podvedením mistra OV Mgr. Rady, zasklení
všech rozbitých oken (Mgr.Rada, Mgr. Čondl, Ing. Krejčí)
• Srpen - zasíťování tříd na pracovišti Miřiovského
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Kolektiv pracovníků školy školního roku 2010 – 2011
Pracoviště: Jáchymova

• Září 2011
Jména a příjmení členů školské rady:
Předseda:
bydliště:

Ing. Jan Konrád

člen školské rady:
bydliště:

Ing. David Hembera
Dolní Pěná 110, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Pavla Havelková
Vajgar 682/III, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Petr Šulc
Dolní Pěna 128, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Ing. Martin Tuček
Václavská 102/II, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Radek Němec
Schwaigrova 572/II, 377 01 Jindřichův Hraec

člen školské rady:
bydliště:

RNDr. Vladimír Tůma
Sládkův kopec 914/II, 377 01 Jidřichův Hradec
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člen školské rady:
bydliště:

doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc.
Dělnická 275/III, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Ladislav Bláha - starosta města Nová Bystřice
Žižkova 366, 378 33 Nová Bystřice

• 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 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
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.
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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 66-51H/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 elektrikářsilnoproud
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
• 5.9.2011 - dokončen projekt k podání "Podpora technických oborů" s KP
Projektem České Budějovice
• 12.9.2011- odevzdán projekt "Podpora technických oborů" na odbor EZ KÚ
s finanční podporou ve výši 4. 512 184,96,- Kč.
• 14.9.2011 dovoz vozidla Peugeot Boxer a obytného přívěsu pro obor zedník
pro potřeby OV v terénu
• 17.9.2011 účast jako členů záchranného integrovaného systému, který byl
představen v nové hasičské zbrojnici Stanoviště Auto - Moto - Academy (foto
viz Projekty)
• 20.9.2011 Probíhá rekonstrukce učebny administrativy na pracovišti
Miřiovského pod vedením MOV pana Svobody
• 22.-23.9.2011- probíhá výstava modelového kolejiště v klubovně železniční
stanice J. Hradec (foto Kronika) v rámci „Dne železnice“
• 29.9.2011třída 4 .B navštívila v rámci odborné exkurze silo v Jarošově nad
Nežárkou. Seznámili se v rámci svého oboru zaměřeného na cestovní ruch s
výrobou krmných směsí pro potřeby výkrmu hospodářských zvířat, jak se
krmiva přípravují, z kterých komponentů se připravují a jaké druhy krmiv se
pro hradecký region nejvíce používají. Exkurzi organizovala Ing. Lída
Černocká. (foto kronika)
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•
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Říjen 2011
• 13.10.2011 exkurze Vodní elektrárna Lipno zúčastnili se žáci oborů KlempířElektrikář-silnoproud
Ve čtvrtek 13.10.2011 absolvovali studenti oboru elektrikář a klempíř za
dozoru Mgr. Peška a Ing. Voráčkové, odbornou exkurzi ve vodní elektrárně
Lipno I. Průvodní slovo pronesl p. Valík v infocentru elektrárny, kdy
nás seznámil s historií, parametry a využitím elektrárny. Poté byli studenti
rozdělení do dvou skupin a odvezeni výtahem 160 m pod zem do strojovny
elektrárny, která je nejhlubší vodní elektrárnou ve střední Evropě. V době naší
návštěvy byla elektrárna odstavena z provozu. Pan Valík studentům ukázal
hydroautomaty, další technické vybavení, včetně návštěvy odtokového
potrubního tunelu. Po hodinové prohlídce elektrárny jsme se prošli za
krásného počasí v okolí přehrady.
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• 14.10.2011 Den otevřených dveří
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Listopad 2011
• 2.11.2011 - Návštěva mlýna ve Veselí nad Lužnicí, návštěva firmy na výrobu
šťáv a alkoholu "Fruklis" v Kardašově Řečici (doprava: SUOŠUBUS,
dozor: Mgr.Chalupa, Ing. Černocká)
• 2.11.2011 - jednání o spolupráci v Motoru Jikov CB, podpis partnerské
smlouvy, (podpora oborů IT, klempíř, nástrojař, Ing. Vrchotová, Ing. Zabilková,
Ing. Petráňová)
• 3.11.2011- soutěž v psaní na klávesnici - nevidomí žáci (Kalkusová + Martin,
odvoz Dusík)
Soutěž v psaní na klávesnici pro zrakově postižené - 5. ročník mezinárodní soutěže,
Praha 3. listopadu 2011
Dne 3. listopadu 2011 se uskutečnil 5. ročník mezinárodní soutěže v psaní na klácvesnici pro zrakově postižené žáky.
Této soutěže se zúčastnil Martin Boček, žák. 2. ročníku oboru "Ekonomika apodnikání", který patří mezi integrované
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami , kteří na naší škole studují.
Celkem se zúčastnilo této mezinárodní soutěže 35 nevidomých žáků a Martin Boček obsadil vynikající 8. místo.
Gratulujeme.
V následujícícm článku, který napsal sám Martin, přinášíme jeho osobní zpověď a pocity ze soutěže.

Martin Boček, SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
Soutěž se konala dne 3.11.2011 ve speciálním gymnáziu pro zrakově postižené v Praze. Do Prahy jsem jel za
doprovodu pana učitele Dusíka (zástupce ředitele) a paní učitelky Kalkusové. Když jsme přijeli do školy, bylo tam tiché
prostředí. Soutěžilo se ve čtvrtém patře školy. Ve třetím patře byla třída, kde bylo občerstvení (sušenky, atd.) a bylo tam
několik velice sympatických slečen, které panu Dusíkovi a paní Kalkusové uvařily kávu a mně dali pomerančový juice.
Byl tak dobrý, že jsem si nechal nalít několikrát. Soutěžilo se ve skupinkách, nejprve soutěžili uchazeči ze základních
škol, po té šla na řadu naše skupina. Naše skupina byla zapsána ve startovní listině na desátou hodinu. Neměl jsem
vůbec trému, dokázal jsem se rychle přizpůsobit prostředí, ve kterém jsem se pohyboval. Pro každou skupinu trvala
soutěž deset minut, po té jsme dostali flash disky, svoji práci jsme uložili a odešli jsme. Opisovalo se z předloh, které
nám soutěžní personál předložil. Hrozně rychle mi to uteklo. Když jsem měl volno, chvíli jsme poseděli v místnosti, dali
jsme si sušenky a šli jsme na oběd. Měli jsme kuře po římsku s rýží a zeleninový salát. Protože jsme po té měli ještě
čas, sebrali jsme se a šli jsme se projít do školního areálu. Je to veliký areál, kde je u sebe více škol. Vyhlášení bylo
naplánováno na půl třetí. Konalo se ve velmi malé třídě, kde jsme všichni museli stát (to mi ale vůbec nevadilo). Při
vyhlašování jsem ale trému dostal a proudilo ve mě velké množství adrenalinu. Prvně byly vyhlášeny základní školy a
potom střední školy. Nervy pracovaly na maximum, protože jsem měl obavu, jestli se vůbec umístím protože proti mě
konkurovali ještě rychlejší účastníci. Dopadlo to myslím luxusně, umístil jsem se na osmém místě z jednatřiceti lidí. Mám
z toho velikou radost.
Závěrem chci moc poděkovat panu řediteli, paní asistentce prostě všem za to, že mi umožnili zúčastnit se tak skvělé
soutěže, dále chci na stotisíckrát poděkovat paní Kalkusové a panu Dusíkovi. Panu Dusíkovi za bezpečnou dopravu tam
i zpět a samozřejmě za asistenci v Praze a paní Kalkusové za statečnost v diktování. Pouze po patnácti minutách
zkoušce diktování se paní učitelka zachovala výtečně, tréma z ní opadla a kdyby se mě někdo v životě ptal, kdo diktuje
lépe, jestli paní asistentka, nebo paní učitelka Kalkusová, žádný rozdíl bych v tom nerozpoznal.
Budu moc rád, když se této soutěže budu moci zúčastnit i příští školní rok.
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5. ročník soutěže v psaní na kláv esnici pro zrakov ě postižené

Pořadí

Výsledkov á listina - kategorie střední školy

Příjmení a jméno

Škola

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kadlecová Eva
Klouparová Anna
Tyrychtr Lukáš
Boháčová Kateřina
Žalud Radek
Pohlodek Tomáš
Dostál Pavel
Boček Martin
Zdílna Pavel
Rücker Michal
Šírek Adam
Macák Marek
Piskorová Tatiana
Zvolská Lucie
Wiosnová Michaela
Marcin Matúš
Bednár Erik
Šindelář Jakub
Halas Radek
Blahout Martin
Kříž Radek
Hlina Oliver
Střelec Jan
Fejfar Martin
Havránková Kamila
Krušinský David

GSOŠ pro ZP, Praha
SŠ pro ZP, Brno
SPC pro ZP, Liberec
GSOŠ pro ZP, Praha
Konzervatoř JD, Praha
SŠ pro ZP, Brno
GSOŠ pro ZP, Praha
SOŠ Jindřichův Hradec
SŠ pro ZP, Brno
GSOŠ pro ZP, Praha
GSOŠ pro ZP, Praha
GSOŠ pro ZP, Praha
SŠI pre ZP, Levoča
GSOŠ pro ZP, Praha
GSOŠ pro ZP, Praha
SŠI pre ZP, Levoča
SŠI pre ZP, Levoča
GSOŠ pro ZP, Praha
GSOŠ pro ZP, Praha
GSOŠ pro ZP, Praha
GSOŠ pro ZP, Praha
SŠI pre ZP, Levoča
GSOŠ pro ZP, Praha
GSOŠ pro ZP, Praha
GSOŠ pro ZP, Praha
GSOŠ pro ZP, Praha

Hrubé
úhozy
3375
3186
3085
2826
2787
2566
2555
2509
2499
2462
2318
2337
2068
2072
2083
2018
1996
1912
1874
1505
1589
1389
1394
1350
985
587

Čisté
Počet
% chyb úhozy
chyb
za min.
13
0.385
325
15
0.470
304
17
0.551
292
2
0.070
281
11
0.394
268
5
0.194
252
6
0.234
250
0.239
245
6
9
0.360
241
6
0.243
240
13
0.560
219
15
0.641
219
1
0.048
206
3
0.144
204
9
0.432
199
9
0.445
193
12
0.601
188
8
0.418
183
11
0.586
176
1
0.066
150
1
0.084
149
3
0.215
136
9
0.645
130
9
0.666
126
7
0.710
92
1
0.170
58

Nesplnili limit pro přesnost
Příjmení a jméno

Škola

Fajmon Kamil
SŠ pro ZP, Brno
Giebisch Karel
SŠ pro ZP, Brno
SŠ pro ZP, Brno (náhr.)
Smejkal Ondřej
Chernysh YevgeniyaSPC pro ZP, Liberec
Kodet Ondřej
SŠ A. Klara, Praha
Kratochvíl Radek
SŠ A. Klara, Praha
Flek Lukáš
SŠ pro ZP, Brno
Rálišová Diana
SPC pro ZP,
56 Liberec
Mangerová MiroslavaSŠI pre ZP, Levoča

Hrubé
úhozy
3052
2726
2719
2546
2542
2353
1875
1487
1069

Čisté
Počet
% chyb úhozy
chyb
za min.
36
1.179
0
30
1.100
0
1.507
0
41
25
0.981
0
35
1.376
0
44
1.869
0
29
1.546
0
31
2.084
0
11
1.028
0

•
•

• 28.11.2011- výběrové řázení na výtah - plošinu pro vozíčkáři (připraveno
zadání, komise )
• 28.11.2011- výběrové řázení (provedeno) na zakoupení 17 PC+monitorů,
licence, software do učebny 103)
Prosinec 2011
• 6.12.2011 (dozor: Mgr. Šulc, Mgr. Zemanová), exkurze pro studenty 1.
ročníků, doplněnou několika studenty z ročníků vyšších (2 z 2. B a třech ze 4.
B). Tématem exkurze byl kontrast mezi dvěma místy na Příbramsku –
Památníkem Vojna jako symbolem zla v našich dějinách a Svatou Horou u
Příbrami jako místem veskrze pozitivním.
• 8.12.2011- Besídka na DM společně se žákyněmi ze SZŠ J. Hradec a
„Boubelovka“ (foto kronika)
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• Čerti na škole: 5.12.2011

• 19.12.2011- nákup sporáku do cvičné kuchyně v budově Miřiovského
• 31.12.2011 Dokončena výměna PC stanic a monitorů v učebně č. 301. Přesun
PC stanic z učebny č.301 do učebny 103.
Rok 2012
Leden 2012
• 4.1.2012 - schválení výměny stěny výdejny jídla v jídelně školy. Firma Mišnik,
cen a53.700,-- Kč s DPH
• 24.1.2012 - havárie na odpadech na hale praxe (řeší pan Ližan a pan Bubla
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Únor 2012
• 7.2.2012 - dokončena nová stěna v kuchyni a výdejní polt (foto kronika 2122)

Březen 2012
• 06.3.2012 Okresní plavecká olympiáda (výsledná listina v

viz Kronika)

Výsledková listina 17. ročníku Okr. plavecké olympiády ze dne 7. 3. 2012
Střední školy – chlapci
1. GVN 00:30,25
2. Valenta Jakub GVN 00:31,00
3. Pazour Štěpán SOŠ 00:32,56
4. Bugaj Petr SZŠ 00:38,97
5. Vida Radim SOŠ 00:46,16
6. Erben Filip SOŠ 00:46,66
7. Berka Fabián SOŠ 00:52,19
8. Strnad Ondřej SZŠ 01:03,69
dívky
1. Tetivová Tereza GVN 00:33,02
2. Buštová Monika GVN 00:35,34
3. Pragerová Tereza GVN 00:35,38
4. Šipónová Adéla SZŠ 00:51,22
5. Švejcharová Klára SZŠ 00:51,72
• 27.3.2012 - Krajská soutěž - Mistrovství ČR v grafikých předmětech, Třeboň.
Ve Wordprocessingu se Jakub Chalupa, student 4. ročníku, umístil na 1. místě
a bude reprezentovat Jihočeský kraj na Mistrovství České republiky v
Karlových Varech, které se koná 18. a 19. dubna 2012.
Tadeáš Bartoň se umístil na 3. místě a Petr Fuk na 4. místě, oba jsou z 1.
ročníku.
V Korektuře textu získala Aneta Batistová (2. ročník) 6. místo, v psaní na
klávesnici Jakub Chalupa 5. místo.
Dne 27. března 2012 se studenti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec zúčastnili krajského
kola Mistrovství České republiky v grafických předmětech v OA, SOŠ a SOU Třeboň.
Krajského kola se zúčastnilo 11 škol z Jihočeského kraje.
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Studenti SOŠ a SOU J. Hradec soutěžili ve všech 3 soutěžních disciplinách, ve
Wordprocessingu, Korektuře textu a v Psaní na klávesnici.
A výsledky?
Ve Wordprocessingu se Jakub Chalupa, student 4. ročníku, umístil na 1. místě a bude
reprezentovat Jihočeský kraj na Mistrovství České republiky v Karlových Varech,
které se koná 18. a 19. dubna 2012.
Tadeáš Bartoň se umístil na 3. místě a Petr Fuk na 4. místě, oba jsou z 1. ročníku.
V Korektuře textu získala Aneta Batistová (2. ročník) 6. místo, v Psaní na
klávesnici Jakub Chalupa 5. místo.
Soutěžící jsou z oboru Informační technologie, Jakub Chalupa studuje obor
Informatika v ekonomice.

Duben 2012

• 13.4.2012 - exkurze třídy 3.A do M. Boleslavi (Výroba aut a Muzeum Škoda,
doprava vlastním mikrobusem IVECO, dozor: Ing. Konrád, Mgr. Chalupa
• Nákup dvou bezpečnostních kamer na halu praxe
• 18.-19.4. 2014 MČR v grafických dovednostech K. Vary:
Mistrovství ČR v grafických předmětech na OA,VOŠ cestovního ruchu a
jazykové škole v Karlových Varech 18.-19. dubna 2012
Ve dnech 18. a 19. dubna 2012 se Jakub Chalupa, student 4. ročníku SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, oboru
Informatika v ekonomice zúčastnil Mistrovství republiky v grafických předmětech na OA, vyšší odborné
škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Karlových Varech.
Jakub Chalupa reprezentoval Jihočeský kraj v disciplině Wordprocessing již 27. března 2012 na Krajské soutěži v
grafických předmětech v Třeboni, kde vybojoval 1. místo a byl nominován do celorepublikové soutěže v Karlových
Varech, kde se umístil na skvělém 6. místě z 18 nejlepších soutěžících z celé republiky. Takže nezbývá než
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podgratulovat a poděkovat za vzornou reprezentaci Jihočeského kraje a školy. Výsledek z krajského kola i
celostátního kola je také výbornou reklamou pro soutěžící i učitele.
O soutěžící bylo řádně postaráno i mimo vlastní soutěž. Studenti si prohlédli město Karlovy Vary, ochutnali léčivé
prameny, navštívili Muzeum Becherovky, dozvěděli se o její výrobě a ochutnali 3 druhy.
Taktéž z hlediska organizace, ubytování a zajištění stravování patří pořádající škole velký dík!
Mgr. M. Kalkusová

Květen 2012
• 18.5.12 - koupeno 10 ks táců do cvičné kuchyně a na DM závěsy do
koupelen
Červen 2012
• 25.6.2012 - vyšel článek v JHD o exkurzi do Lince a o průzkumu vytíženosti
tratí ve spol. s JIKORD.s.r.o.
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Červenec 2012
• 17.července 2012 - podepsána na KÚ (Ing. Mikulová( smlouva o realizaci
projektu "Podpora technických oborů"
• Oprava odpadů a vybudování přívodů vody do jednotlivých pracovišť ve cvičné
kuchyni (provedli: pan Bubla, Kučera, Přílepek)

62

Srpen 2012
• 20.8.2012 - proběhlo výběrové řízení č.1 na vybavení škol\ PC a SW z
projektu OPVK reg.č.CZ.1.07/1.1.14/01.0025, Podpora technických oborů
SOŠU Jindřichův Hradec a CZ.1.07/1.5.00/34.0202 Inovace a zkvalitnění
výuky prostřednictvím ICT a Podpora technických oborů (OP VK)
• Natírání plotu v ulici Jáchymova - zbytek k DM a velká vrata z ulice Vídeňská
Září 2012
Jména a příjmení členů školské rady:
Předseda:
bydliště:

Ing. Jan Konrád

člen školské rady:
bydliště:

Ing. David Hembera
Dolní Pěná 110, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Pavla Havelková
Vajgar 682/III, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Petr Šulc
Dolní Pěna 128, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Ing. Martin Tuček
Václavská 102/II, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Mgr. Radek Němec
Schwaigrova 572/II, 377 01 Jindřichův Hraec

člen školské rady:
bydliště:

RNDr. Vladimír Tůma
Sládkův kopec 914/II, 377 01 Jidřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc.
Dělnická 275/III, 377 01 Jindřichův Hradec

člen školské rady:
bydliště:

Ladislav Bláha - starosta města Nová Bystřice
Žižkova 366, 378 33 Nová Bystřice
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• Aktivní obory v daném školním roce
Pracoviště Jáchymova
2. 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 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
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 66-51H/01 Prodavač
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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 elektrikářsilnoproud
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
• 18.9.2012 - proběhlo VŘ č. 2 na vybavení haly nářadím, stroji a materiálem –
úspěšně
• 18.9.2012 - Oprava střechy přístavby tělocvičny, jedna polovina , 50.000,-Kč
• 21.-22.9.2012 účast na "Dni železnice" v Jindřichově Hradci a propagace
dopravního oboru a dalších vzdělávacích programů školy (organizace ředitel
školy, Ing. Jan Konrád
• Příprava výměny oken na DM část 1. přízemí Jáchymova ul. 8ks
• 26.9.2012 - provedeno předání výtahu, kolaudace a revize, Říjen 2012 - bílení
schodiště a úklid ve výtahové šachtě

Říjen 2012
• Září - říjen 2012 - práce na novém propagačním materiálu školy
• 29.10.2012 - dokončena výměna oken v 1 nadpodlaží severní strany DM
Listopad 2012
• Každoroční soutěž „pIšQworky - Student Cyber Games 2012“
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Pomocníci organizátora:
3C
Podpora: Radek Oberreiter
Podpora: Martin koutný
Podpora: Filip Hudeček
Podpora: Zdeněk Potměšil
Podpora: Roman Lešetický
Název týmu: AntiGVN
4C
Soutěžící: Jan Fruhbauer
Soutěžící: Dominik Klubal
Soutěžící: Jakub Gerl
Soutěžící: Michal Camrda
Soutěžící: Jiří Žatečka
Soutěžící: Danny Zavadil
Soutěžící: Pavel Ferdan
Název týmu: Mauhly Eckert Neumann
1C
Soutěžící: Vlastimil Musel
Soutěžící: Vilém Solař
Soutěžící: Mojmír Holec
Soutěžící: Tomáš Venkrbec
Soutěžící: Anna Lorencová
Soutěžící: Jaroslav Vobr
Soutěžící: Jakub Šmíd
Název týmu: Hembera Rulez
3C
Soutěžící: Daniel Šmíd
Soutěžící: Václav Balek
Soutěžící: Aleš Cudlín
Soutěžící: Luboš Nedbal
Soutěžící: Jakub Tuček
Soutěžící: Roman Lešetický

• 19.11.2012 - výměna ventilu plynu u parkoviště v ulici Jáchymova - provádí
EON
• 21.112012 – proběhl seminář OPŽP v Praze k problematice zateplení
budovy a administraci tohoto projektu
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Prosinec 2012
• 5.12.12 - výlet do Vídně (4. ročníky, Foto Kronika)
• 5.12.2012 – Mikuláš na škole

17.12.2012 - nákup nového traktoru- sekačky na trávu od firmy Husquarna

• Jindřichův Hradec (původní traktor od firmy Mountfield bude převeden na halu
praxe)
• 27.12.2012 – povedení montáže závěsu na vozidlo Boxer - bílý (zajistil pan
Bubla)

Rok 2013
Leden 2013
• S příchodem nového roku změnila obě naše pracoviště (Jáchymova,
Miřiovského) vnější konektivitu do sitě Internet řešením od společnosti UPC.
Souhrnně jako organizace máme nyní k dispozici při původních nákladech
přenosovou kapacitu symetricky 30/30 Mbit/s (oproti dosavadním 8/8),
dovedených do budov páteřní vlákennou optikou UPC.
• 21.1.2013 - nákup sněžné frézy na SOU - Mountfield (16700,-Kč)
• 23.1.2013 - nákup el. varného kotle do kuchyně SOŠ Jáchymova - po výb.
řízení (cena: 104.413,-Kč)
• 23.1.2013 – zakoupeny na DM 3x postele s matracema v hodnotě 11.880,Kč
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• 23.1.2013 – zakoupen dataprojektor Vivitek Epson + držáky a kabely + 2x
dvojpilonové tabule do učeben s cílem vytvoření multimediálních tříd n
pracovišti Jáchyova (cena 96.000,- + dtaprojektor 30.000,-Kč)

Únor 2013
• 6.-7.2.2013 - doplnění PC stanic do sborovny na SOU a doplnění HD do PC
stanic (Ing. Tuček a Bc.Soukup )
• 25.2.2013 rozbitý bojler v kuchyni - nelze opravit dle vyjádření opraváře.
Zakoupen nový – v hodnotě 12.000,--Kč.
Březen 2013
• 14.3.2013 Zpracován Grant na podporu sportovišť v hodnotě 350.000,-Kč.
Spoluúčast měla činit 80.000,-Kč včetně zpracování grantu. Grant nebyl
schválen
• 18.3.2013 byly zakoupeny bezpečnostní zámky na halu praxe - řešení v rámci
nařízení č.1 a č. 2_2013 v hodnotě 28.800,--Kč. Montáž řeší p. Bubla a p.
Ližan. Cílem je rozdělení na prostory pro jednotlivé obory a MOV. Generální
klíč bude pro určené osoby dle nařízení č. 2 ze dne 16.3.2013 ředitele školy.
4.4.2013 - dokončení akce.
• 24.4.2013 – exkurze do automobilky TPCA Kolín, třídy 2.A, 3.A
• 19.3.2013 - soutěž v psaní na stroji na SŠ a JŠ Volyně (účast Mgr. Kalkusová,
doprava Čondl SOŠUBUS)
Duben – červen 2013
• Maturitní a závěrečné zkoušky 2013 (duben – červen)
• LVK 10.-14.6.2013 ( stanoviště škola)
• 21.6.2013 Schválen nákup rolet do dvou tříd na hale praxe celkem 7-8
(8.400,-Kč)
• 23.6.2013 – objednány učebnice na SOU - Nástrojař: nakladatelství Scientia
Strojírenská technologie 1 - 1. a 2. díl (Miroslav Hluchý) - cena: 163 Kč, 210
Kč
Strojírenská technologie 2 - 1. a 2. díl (Miroslav Hluchý) - cena: 230 Kč, 174
Kč
Strojírenská technologie 3 - 1. a 2. díl (Jaroslav Řása) - cena: 188 Kč, 188 Kč
Strojírenská technologie 4 (Jaroslav Řasa) - cena: 455 Kč
Červenec – srpen 2013
• Malování chodeb a úprava dvou tříd - podlahy
• 21.8.2013 Schválen nákup pergoly - stanu pro akce spojené s propagací školy
• 21.8.2013 Schválen nákup zařízení do učebny IT č. 303: jednoho
dataprojektoru, držáku a základní desky na PC
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