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1. Úvod
„Centrum celoživotního vzdělávání – škola třetího tisíciletí“
(motto Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o.)

Tato idea, kterou jsme si vytýčili v souvislosti s nutností reagovat na stále zvyšující se
poptávku ze strany veřejnosti po celoživotním vzdělávání, mimoškolních aktivitách a
kurzech, je i nadále vizí školy. Snad i proto dbáme na základní ideu a vizi naší školy –
udržovat vzdělávací instituci, která má za úkol vytvořit základy pro celoživotní
vzdělávání, vychovávat učícího se jedince a podněcovat jeho snahu využít každé
příležitosti ke vzdělávání.
Naše škola, stejně jako téměř všechny soukromé instituce, stále hledá různé možnosti
existence v konkurenčním prostředí. Možnost souměřit obsah výuky, její kvalitu, ale i
vybavenost s podobnými partnerskými školami, v rámci projektů Evropské unie v
tuzemsku i v zahraničí, se stává neoddělitelnou skutečností denního života školy.
Důkazem je nejenom stále bohatá grantová činnost, která se již po předchozích
zkušenostech z oblasti ESF stále snaží získávat možnosti podporovat své projekty ze
strany místních i mezinárodních fondů, ale i modernizace a dovybavování školy jak po
stránce technické tak i provozně pedagogické.

Samotná nabídka oborů ve školním roce 2010/2011 byla rozšířena o nové obory
Jedná se o obory:
64-41-L/524

Podnikání – dálkové, 3-leté studium

75-31-J/01

Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové, 2-leté studium

75-41-J/01

Pečovatelské služby – denní, 2-leté studium

75-41-J/01

Pečovatelské služby – dálkové, 3-leté studium

33-59-H/01

Čalouník – zkrácené studium, 1-leté

V přípravné fázi je i obor:
33-56-E/01

Truhlářská a čalounická výroba – denní, 3-leté studium

Rozsah nabídky doplňujících akcí napovídá, že pedagogická, výchovná a manažerská
práce se nemůže ani na chvíli zastavit a vyžaduje nové přístupy a neustálé
zkvalitňování pedagogického procesu, a tím i profilu absolventa. Jedná se o uplatnění
znalostí a dovedností odborných ekonomických, právních, veřejnosprávních, dále
znalostí jazykových, z oblasti výpočetní techniky a jejího využití. Jde rovněž o takové
klíčové dovednosti, jako je schopnost komunikace, umět žít ve společnosti jiných lidí,
umět hodnotit a regulovat sám sebe, využívat a aplikovat informace, současně umět
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rozlišovat negativní jevy dnešní doby. Souhrnně řečeno: jde o utváření sociálních
zkušeností, čili o výchovu.

Vedle klasických vzdělávacích aktivit je důkazem stále atraktivní nabídky naší školy,
připravenosti a profesionality našich vyučujících bohatá nabídka mimoškolních akcí,
které slaví úspěch nejen na území regionu Vysočina, ale i v rámci republiky. Jedná se
o stálé školní a mimoškolní projekty a akce, které si již svou tradicí vydobyly své místo
podpory a staly se ve svém uskutečňování s pravidlem a nedílnou součástí chodu
školy.

Dlouhodobý záměr vybudování centra celoživotního vzdělávání se stále daří plnit
právě pomocí krátkodobých kurzů pro laickou i odbornou veřejnost, akreditovaných
programů nejenom pro úředníky státní správy a samosprávy a také poskytováním
zázemí pro bohatou mimoškolní činnost, kdy dokonce postupně přebíráme činnosti
místních kulturně vzdělávacích center, které se z jakýchkoliv důvodů dostaly do
finančních potíží či jsou v ohrožení nezájmu uchazečů.

Podařilo se nám získat akreditaci MPSV pro rekvalifikační kurzy:
Sociální pracovník
Sociální pracovník – osobní asistent

Všechny typy vzdělávání, které nesou společný jmenovatel předmětů vyučovaných
v rámci vzdělávacího programu veřejnosprávní činnost, se dostaly do obecného
povědomí veřejnosti. Stejnou měrou jako široké veřejnosti laické i odborné se
věnujeme v rámci dalšího vzdělávání i našim pedagogům, kterým se snažíme v co
největším množství zajistit doplňující vzdělávání, které zajistí jejich profesní růst a nám
tak kvalitnější zajištění výuky, celkového chodu školy a v současné době i realizaci
státních maturitních zkoušek.

V roce 2010/2011 se tak dělo zejména na základě

seminářů a přednášek pořádaných především CERMATEM a NIDV.

Zároveň si uvědomujeme, že podstatným zdrojem pro vlastní řízení školy a zlepšování
její kvality je hodnocení vlastní práce (ať už externí nebo interní – autoevaluace).
Součástí autoevaluace jsou nejen pozitivní skutečnosti, ale i záměry, které se nám
nepodařilo uskutečnit. Na konci školního roku 2009/2010 byla vydána „Autoevaluační
zpráva“, která hodnotí činnost školy za období 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010.
Jednou z negativních součástí chodu školy je nejenom nedostatečná motivace žáků
k učení, ale také pro činnost realizovanou v rámci jejich volného času.
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V oblasti publikační činnosti pedagogů sledujeme stále vzrůstající zájem ze strany
pedagogů o tvorbu vlastních studijních materiálů pro vyučování a zároveň přínos pro
studenty zejména v oblastech odborných, kde je značný nedostatek učebnic se
zaměřením na danou cílovou skupinu středoškolských studentů. Mnozí z pedagogů již
vydávají další edice svých původních publikací a na základě zájmu ze strany studentů
jsou nuceni i stále novelizovat. Proto stále tuto oblast činnosti našich pedagogů, která
slouží k rozvoji i jejich pedagogických a tvůrčích schopností, neustále podporujeme a
rozvíjíme.

Vlastní chod a fungování školy lze samozřejmě také dle možností, které se
příležitostně nabízejí, vylepšovat; rezervy stále vidíme zejména v možnostech
atraktivnosti výuky a tvorby vlastních studijních materiálů s možností využití ICT.
Velký pokrok byl učiněn v oblasti tvůrčí činnosti pedagogů ve spojení se státní
maturitou, kdy v oblasti školení pedagogů ohledně způsobů výuky a vyučovaných
materiálů jim jsou představovány stále nové možnosti, které naši pedagogové se snaží
okamžitě převést zpětně do realizace.

Rovněž by škola uvítala zvýšení zájmu ze strany studentů o nabízené výměnné
studijní pobyty či zájezdy, zaměřené zejména na studium jazyků. Situace v této oblasti
však není ideální zejména díky stávajícímu ekonomickému stavu regionu a stagnující
zaměstnanosti. Proto se instituce alespoň v rámci možností snaží řešit tuto situaci
formou intenzivních jazykových kurzů v místních rekreačních střediscích.

Návrh politiky kvality Soukromé střední odborné školy a Středního odborného
učiliště s. r. o.

1. SPOKOJENOST klienta
Všechny činnosti Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r.
o. směřují k uspokojování potřeb všech klientů, ať již z řad studentů denního či
dálkového studia nebo ze stran veřejnosti a k dosažení jejich plné důvěry v kvalitu
poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání a mimoškolních a volnočasových aktivit.

Pro splnění požadavků klientů využívá Soukromá střední odborná škola a Střední
odborné učiliště s. r. o. všech dostupných moderních vyučovacích prostředků. Obsah
výuky a její náročnost odpovídají současným požadavkům.
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Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o.

je pružná a

přizpůsobivá požadavkům klientů. Za důležitou součást splnění všech nároků
kladených klienty na prostředky k dosažení maximálního cíle moderního vzdělávání
považujeme rozvoj materiálně technického vybavení.

2. ODPOVĚDNOST
Lidský faktor je rozhodující při uspokojování potřeb klientů Soukromé střední odborné
školy a Středního odborného učiliště s. r. o. Důraz je kladený na kvalifikaci, praxi,
loajalitu ke škole, jasně stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi, s cílem
dosáhnout u všech zaměstnanců školy vědomí zodpovědnosti za kvalitu vzdělávání,
bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ostatních služeb.

3. EFEKTIVITA A VZÁJEMNOST
Celá organizace je řízena procesně. Činnosti, mající vliv na jakost služeb a
spokojenost klientů, jsou stanoveny závaznými předpisy, zabezpečujícími dosažení
požadované jakosti.

Každý zaměstnanec školy vstupem do organizace přijímá podmínky, kdy jedinec
pracuje pro kolektiv a kolektiv pracuje pro vzájemný prospěch. Toto nám umožňuje
neustále se zlepšovat, investovat do rozvoje lidských zdrojů, technického vybavení a
odborného zázemí.

4. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o. přijala závazek
získání certifikovaného systému řízení jakosti jako doklad o potvrzení kvality, kdy
kvalita není chápána jako setrvalý stav, ale jako cesta trvalého zlepšování a
dodržování legislativy.

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o. se zavazuje
vytvářet podmínky pro integraci do vzdělání EU a zvýšení uplatnitelnosti klientů v EU,
včetně spolupráce se vzdělávacími institucemi EU v souladu s plněním Lisabonských
cílů a strategie.

Politiku kvality vyhlašujeme jako trvalý úkol pro rozvoj lidských zdrojů.
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Charakteristika školy
Školní rok 2010/2011 byl rokem 19-ti leté existence Soukromého středního odborného
učiliště, které, zřízeno pane Miloslavem Vostrým, bylo do sítě škol poprvé zařazeno
dne 28. srpna 1991 a nově dne 21. června 1996.

O čtyři roky později byla do existence uvedena Soukromá střední odborná škola, obor
veřejnosprávní činnost, která byla zřízena tímtéž subjektem a do sítě škol zařazena
ke dni 1. září 1996.

Na základě novely živnostenského zákona č. 286/1995 Sb., došlo k transformaci obou
škol na Soukromou střední odbornou školu a Střední odborné učiliště s. r. o. Třebíč,
Znojemská 1027 pod IZO 110012283.

Studium na Soukromé střední odborné škole a Středním odborném učilišti s. r. o. je
rozděleno do studijních a učebních oborů. Studijní obor veřejnosprávní činnost je
denní čtyřletý a dálkový pětiletý, oba ukončené maturitní zkouškou. Učební obor
truhlář je denní tříletý, zakončený výučním listem. Dále škola nabízí nástavbové
studium Podnikání, které je denní dvouleté a dálkové tříleté, zakončené maturitní
zkouškou. Novým oborem, který byl otevřen prvním rokem na naší škole je obor
Pedagogika pro asistenty v školství. Tento obor je dálkový, dvouletý zakončený
závěrečnou zkouškou.
Studijní obor:
68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost (od 1. září 2009 – 68-43-M/01 Školní vzdělávací
program Veřejnosprávní činnost), který se zde vyučuje, připravuje žáky tak, aby byli
schopni zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy týkající se činnosti
hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů,
vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním
úředních dokladů, s určováním vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se
správní řízením a podobně, a mohou se tak uplatnit v rámci působnosti územních,
ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referenti státní správy
nebo jako referenti samosprávy. Získané ekonomické a právní vzdělání jim umožní
případnou realizaci i v občanském sektoru, nebo dokonce ve státních správách
členských států Evropské unie.
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Studijní obor Veřejnosprávní činnost nabývá významu se vznikem vyšších územně
správních celků,

členstvím naší republiky v EU a stále vzrůstajícími nároky na

profesní i etickou stránku úředníka.

Dalším z oborů zakončených maturitní zkouškou, které při své nabídce studia
vyučovala škola v roce 2010/2011 (pouze 2. ročník) je obor 64-41-L/524 Podnikání –
denní studium nástavbové studium pro absolventy učebních oborů. Tento obor je
dvouletý. Nově byl v tomto školním roce otevřen a realizován 1. ročník oboru
Podnikání v dálkové formě.

Učební obor:
33-56-H/001 Truhlář pro výrobu nábytku a zařízení (od 1. září 2009 – 33-56-H/01
Školní vzdělávací program Truhlář) doplňuje nabídku učebních oborů státních škol v
regionu Třebíč.
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent uplatní v praxi ve velkých,
středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a
zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní
architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů,
podlahovin a také při opravách a renovacích truhlářských výrobků. Absolvent se
rovněž uplatní v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků,
ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici
zaměstnance, tak i v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských
aktivit.

Nový obor otevřený od 1. 9. 2010 je 75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství.
Jedná se o dvouleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou.
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Technické zázemí školy
Během školního roku 2010/2010 byla opět v budově školy realizována celá řada změn,
zcela v souladu s plánem vybudovat ze stávající budovy Centrum celoživotního
vzdělávání, nabízející široké spektrum oborů vzdělávací činnosti pro denní či dálkové
studium mládeže i dospělých, tak i pro krátkodobé kurzy a mimoškolní a zájmovou
činnost.

Stávajícím počtem 11 tříd má škola vytvořeny plně vyhovující podmínky, prakticky pro
všechny předměty, s dostatkem odborných učeben i kmenových tříd. Jsou vytvořeny a
vybaveny odborné učebny pro:
-

výuku výpočetní techniky

-

písemné komunikace a administrativy

-

jazyků

-

multimediální učebna

Všechny třídy i odborné učebny jsou zasíťované a vybavené stanicí PC, což umožňuje
kompletně vést pedagogickou dokumentaci v elektronické podobě. Dvě kmenové
učebny jsou vybaveny dataprojektory.

Nově byla vybavena a zrekonstruována žákovská a učitelská knihovna rovněž
vybavena PC stanicí připojenou na síť a tiskárnu. Všechny kmenové třídy jsou
vybaveny novým nábytkem. Nově bylo vymalováno jak dívčí tak i chlapecké sociální
zařízení. Ve dvou kmenových třídách a na chodbě v 1. patře budovy byla stará okna
vyměněna za nová, plastová.
Ve všech třídách byla provedena oprava výmalby. Ve vstupní hale je k dispozici
studentům školy automat s pitnou vodou a nápojový automat. Dokoupeny byly nástroje
pro práci v odborném výcviku oboru truhlář.

Stále se modernizující multimediální učebna a její vybavení – obohacené o
dataprojetor a dvě přenosná plátna, umožňuje dokonalejší práci s počítačem při
hodinách výpočetní techniky a odborných předmětů, ale nabízí studentům a zároveň i
pedagogům také využití elektronické knihovny,

samostudium, možnost přípravy

studentského časopisu „ROZHRANÍ“ a zázemí pro grantové programy týkající se
sociálních dovedností, mediální komunikace, studentských center a studentských
praxí.
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Nezměnily se však stále nepříliš šťastné podmínky pro tělesnou výchovu a sport, dále
využíváme pronájem tělocvičny na Střední škole řemesel. Pro zlepšení možnosti
sportovního vyžití žáků a školy jsou venkovní sportoviště volně přístupná.

Vybavení pomůckami, učebními potřebami, didaktickou technikou, atd. je na velmi
dobré úrovni a lze konstatovat, že vše nezbytné pro výuku je na škole k dispozici. Díky
pokračující spolupráci s firmou Digital Action s.r.o. v oblasti INTERNETu máme dále
zajištěn volný přístup pro všechny studenty a zaměstnance.

Stravování pedagogů bylo zajišťováno externí organizací JUDr. Božena Dolejská,
stravování žáků je zajištěno smluvně na Střední škole řemesel.

Přehled vyučovaných oborů ve školním roce 2010/2011
33-56-H/001 Truhlář pro výrobu nábytku – 3. ročník (denní – dobíhající obor)
33-56-H/01 Truhlář – 1. a 2. ročník (ŠVP)
48-63-M/001 Veřejnosprávní činnost – 3. – 4. ročník (denní studium – dobíhající obor)
48-63-M/01 Veřejnosprávní činnost – 1. a 2. ročník (ŠVP)
48-63-M/001 Veřejnosprávní činnost – 3. – 5. ročník (dálkové studium – dobíhající
obor)
48-63-M/01 Veřejnosprávní činnost – 1. a 2. ročník (ŠVP)
64-41-L/524
64-41-L/524

Podnikání – 2. ročník (nástavbové denní studium)
Podnikání – 1. ročník (nástavbové dálkové studium)

75-31-J/01

Pedagogika pro asistenty ve školství – 1. ročník (dálkové studium)
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Strategie rozvoje vzdělávání na škole

Ve školním roce 2010/2011 byla vytvořena nová koncepce školy pro období 2011 –
2015.
Konkrétní vytyčené cíle vyplývající z koncepce školy 2011 – 2015

Výchovně-vzdělávací proces:
 Zpracovat ŠVP pro obor Podnikání
 Otevřít obor Pečovatelské služby a Čalouník
 Udržet stávající kapacitu a naplněnost vyučovaných oborů
 Připravit žáky pro úspěšné zakončení studia
 Zavést prospěchová stipendia


Podporovat učební obor truhlář

Personální zajištění:
 Zajistit plnou kvalifikovanost a odbornost pedagogického sboru
 Upevnit a stmelit pedagogický sbor
 Umožnit všem pedagogickým pracovníkům další vzdělávání v jejich oboru
 Kvalifikovat koordinátory ICT, EVVO a metodika prevence
Technicko-materiální zajištění:
 Navýšit počty audiovizuální techniky (dataprojektory ve více třídách)
 Rozšířit licence pro výuku AUTOCADU
 Zakoupit licence pro výuku PHOTOSHOPU
 Zajistit finanční prostředky pro dodavatelsky zajišťované služby v oblasti ICT
 Rozšiřovat nabídku knihovny zakoupením nových titulů, zejména odborných
 Postupně navyšovat učební pomůcky do jednotlivých předmětů s přihlédnutím
na potřeby školních vzdělávacích programů

Prevence sociálně patologických jevů:
 Včas rozpoznat nežádoucí jevy u žáků
 Minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů
 Zapojit se aktivně do SVI (Systém včasné intervence)
 Nadále spolupracovat s partnery v oblasti prevence
 Připravit zajímavé projekty zaměřené na preventivní aktivity a tím rozšířit
nabídku těchto aktivit pro studenty
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Celoživotní vzdělávání:
 Zrealizovat akreditované kurzy pro veřejnost
 Rozšířit nabídku rukodělných a výtvarných kurzů
 Otevřít hlídací koutek
 Akreditovat nové programy dle potřeb trhu
 Připravit zajímavé projekty zaměřené na preventivní aktivity a tím rozšířit
nabídku těchto aktivit pro studenty

Mimoškolní a volnočasové aktivity:
 I v dalších letech zaštiťovat fungování Studentského parlamentu města Třebíče
a podílet se na jeho aktivitách v maximálním rozsahu
 Vydávat elektronickou verzi časopisu Rozhraní na www.rozhrani.com
 Rozšířit nabídku aktivit i na zahraniční akce a pobyty
 Udržet stávající nabídku a navštěvovanost jednotlivých aktivit
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2. Soukromé střední odborné učiliště

Teoretická výuka

Probíhá pod vedením zkušených učitelů - odborníků v učebnách budovy školy.
K žáků je uplatňován individuální přístup, zvláštní péče je věnována jak
talentovaným žákům, tak i žákům, kteří mají ve výuce problémy.
V 1. a 2. ročníku probíhá výuka zahájena dle školního vzdělávacího programu.

Všichni žáci školy procházejí výukou ovládání osobních počítačů ve výborně
vybavené počítačové učebně, kde zcela v souladu s přípravou jejich profese se
soustřeďují na práci s programem AUTOCAD.

Velká pozornost je také věnována zvládnutí jazykových dovedností od výuky
mateřského jazyka po nabídku cizích jazyků (angličtina, němčina). Motivací pro
tyto činnosti nám je zejména blízkost německy mluvících zemí, kde je
v současné době velká poptávka po profesích řemeslného typu, zejména právě
po oborech truhlářských. Naši žáci se tak již během studia mnohdy setkávají
s nabídkou praxe v blízkém Rakousku i Německu, bohužel jí stále, k našemu
zklamání, nikdo nevyužil.

Učitelé všech předmětů se kromě náležitého zvládnutí daného učiva zaměřují
také na zvýšení úrovně vyjadřovacích schopností a samostatného slovního
projevu žáků. Spolupráce učitelů a instruktorů, aplikovaná výuka všeobecně
vzdělávacích předmětů a návaznost teorie s praxí je samozřejmostí. Kromě
výuky je pozornost pedagogů zaměřena také na oblast výchovy. Škola má ve
své vyučovací náplni výchovný program, který zahrnuje péči o žáky všech
oborů a ročníků a jehož cílem je jednak předání poznatků z různých oblastí
(např. ekologická výchova, občanská výchova, společenské chování, oblast
prevence drogových závislostí apod.), a dále komplexní výchovné působení,
které zahrnuje vše, co si představujeme pod pojmem "slušný člověk".

Součástí výuky dle švp jsou také pobytové akce – adaptační seminář, lyžařský
výcvik a branný seminář.
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Praktická výuka

Je realizována

ve spolupráci s DVD Jaroměřice nad Rokytnou, vždy s

dostatečným materiálním vybavením a pod vedením kvalifikovaných a
zodpovědných instruktorů odborného výcviku. V prvním ročníku učebního
oboru žáci získávají základní dovednosti své budoucí profese, učí se v rámci
cvičných prací manuální zručnosti a základům řemesla. Od druhého ročníku
se žáci pod vedením instruktora učí samostatně pracovat na jednotlivých
zakázkách a ovládat potřebné stroje a výrobní zařízení. Zde už skutečně vyrábí
či opravují výrobky pro zákazníky.

Dlouhotrvající spolupráce s tímto dřevozpracujícím družstvem a stála úroveň
teoretických znalostí a praktických dovedností našich absolventů způsobila, že
většina absolventů posledního ročníku obdrží nabídku zaměstnání v místě
svého odborného výcviku. Absolventi tohoto učebního oboru na naší škole se
tak mohou pyšnit téměř stoprocentní zaměstnaností.

Učební plány
učební obor
33-56-H/001 – dobíhající obor
3. ročník
truhlář pro výrobu nábytku a zařízení

Povinné předměty
Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Tělesná výchova
Práce s osobním
počítačem
Ekonomika
Odborné kreslení
Materiály
Výrobní zařízení
Technologie
volitelný
předmět:Stavební
truhlářství
Odborný výcvik

3. ročník
2
2
1
1
1
1
2
2
3
2
16

CELKEM

33
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Truhlář - Školní vzdělávací program
Evidenční číslo SVP 02/2009
učební obor 33-56-H/01
1. a 2. ročník

Povinné předměty
Český jazyk a literatura (CJL)
Cizí jazyk (ANJ, NEJ)
Občanská nauka (OBN)
Fyzika (FYZ)
Chemie (CHE)
Základy ekologie (ZEK)
Matematika (MAT
Tělesná výchova (TEV)
Informační a komunikační
technologie (IKT)
Ekonomika (EKO)
Odborné kreslení (ODK)
Stavební truhlářství (STT)
Technologie (TEC)
Materiály (MTR)
Výrobní zařízení (VYZ)
Technologicko-konstrukční
příprava (TKP)
Odborný výcvik(ODV)
Celkem

1. ročník
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2. ročník
2
2
1
1
0
0
1
1
1,5

0
2
0
2
2
1
0

0,5
1
0
2
1
2
1

15

15

33

32

Využití týdnů v průběhu školního roku

1.
33
1
0,6
0,2
0
1
0,2
0
4
40

Výuka a odborný výcvik
Lyžařský výcvik
Adaptační seminář
Sportovní den
Branný seminář
Preventivní aktivity, exkurze
Projekt
Závěrečná zkouška
Rezerva
Celkem
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2. ročník
34
0
0
0,2
0,6
1
0,2
0
4
40

Znáte naše žáky?
Obor: Truhlář

1.TR

2.TR

Drinka Miroslav, Třebíč

Doležal Fred, Třebíč

Drinka Tomáš, Přibyslavice

Fejta Erik, Třebíč

Dvořák Dušan, Moravské Budějovice

Kemsa Lukáš, Morav. Budějovice

Koudelka Roman, Třebíč

Konečný Michal, Třebíč

Melán Zdeněk, Jaroměřice nad Rokytnou

Sobotka Michal, Březník

Rouš Jiří, Hodov
Skoumal Michael, Lipník
Tichý Lukáš, Výčapy
Tomko Marek, Třebíč
Valach Jakub, Třebíč
Veleba Tomáš, Jaroměřice nad Rokytnou

3.TR
Cafourek Martin, Jaroměřice nad Rokytnou
Chytka František, Valeč u Hrotovic
Míča Jiří, Jaroměřice nad Rokytnou
Šula Patrik, Jaroměřice nad Rokytnou
Vlach Radim, Brtnice
Vrchota Jan, Ostašov

- 17 -

3. Soukromá střední odborná škola

Charakteristika studijního oboru Veřejnosprávní činnost
Studium je organizováno jako studium denní pro absolventy ZŠ (čtyřleté) a
dálkové (pětileté). Je zakončeno maturitní zkouškou a získáním úplného
středního odborného vzdělání. Obsah studia tvoří základní všeobecně
vzdělávací předměty nezbytné pro dosažení střední úrovně vzdělávání a
předměty odborné.
Vyučovací předměty jsou rozděleny do dvou skupin:
-

povinné všeobecně vzdělávací a základní odborné,

-

volitelné – sestaveny především dle potřeb státní maturitní zkoušky

Povinnou součástí výuky je odborná praxe ve 2. – 4. ročníku (dle učebních
osnov dobíhajícího oboru)

a v 1. – 3. ročníku (dle školního vzdělávacího

programu) vykonávaná v orgánech státní správy a samosprávy v regionu školy,
kde se studenti teoreticky i prakticky seznamují se strukturou a řízením státní
správy a samosprávy, s činností jejich jednotlivých orgánů a se způsobem
zajišťování jejich správních agend.

Absolventi tohoto studia se mohou dále vzdělávat na vysoké škole nebo mohou
najít uplatnění jako referenti samosprávy na obecních, městských a
magistrátních úřadech, či jako referenti státní správy na územních, ústředních
nebo jiných orgánech státní správy.

Povinnou součástí studia je také absolvování kurzů a seminářů předepsaných
pro každý jednotlivý ročník - lyžařský výcvik, výcvik sociálních dovedností,
intenzivní jazykový kurz, kurz mediální výchovy a branný seminář. Jejich
splnění v jakékoliv možné formě během čtyř let studia je podmínkou pro
zakončení studia střední školy a připuštění k maturitní zkoušce. Škola tak
splňuje

podmínky

nadstandardního

studia

a

individuálního

přístupu

ke studentům.

Kromě bohatých nabídek řádného denního či dálkové studia se ve školním
roce 2010/2011 dostalo do podvědomí studentů také velké množství
mimoškolních a volnočasových aktivit, které pro značný zájem postupně
během roku přerostly v aktivity školní a staly se platnou součástí studijních
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programů

(členství

v redakční

radě

časopisu

Rozhraní,

členství

ve

Studentském parlamentu města Třebíče).
Profil absolventa oboru Veřejnosprávní činnost:


orientuje se v našem právním systému a právním řádu a v základních právních
pojmech, pracuje se zdroji právních informací



orientuje se ve struktuře a působnosti orgánů státní správy a samosprávy a v
základních podmínkách a postupech realizace práv a povinností adresátů
veřejnosprávního působení



aplikuje základní právní normy a zejména správní řád při řešení standardních
pracovních činností a situací v jednotlivých oblastech a úsecích veřejné správy



zpracovává věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti
a podklady



zpracovává, kontroluje nebo vystavuje správní a jiné úřední písemnosti a
dokumenty



dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti



pracuje s odbornou literaturou a informačními systémy, pro získávání informací
využívá cizí jazyk(y)



jazykovou způsobilostí potřebnou pro pracovní uplatnění a pro komunikaci
v cizojazyčném prostředí



pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií a s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením



pracuje s informacemi různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektrotechnických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních
a komunikačních technologií



uplatňuje různé způsoby práce s textem, efektivně vyhledává a zpracovává
informace



uplatňuje dovednosti ze sociální a řečové komunikace při ústním i písemném
styku s občany i s institucemi



získává a vyhodnocuje informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívá poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa
práce, tak vzdělávání



pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních i jiných úkolů
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Učební plány
studijní obor
68-43-M/001 – dobíhající obor
veřejnosprávní činnost
denní studium
Od 1. 9. 2003
3. ročník

Od 1. 9. 2003
4. ročník

3

3

3

3

Druhý cizí jazyk

2

0

Matematika

2

2

Občanská nauka
Základy přírodních
věd
Dějepis

2

1

2 (Bi)

-

-

-

Zeměpis

-

-

Tělesná výchova
Aplikovaná
psychologie
Společenská kultura

2

2

1

-

-

-

Právo

3

3

Veřejná správa
Ekonomika a sociální
politika
Veřejné finance
Technika
administrativy
Písemná a
elektronická
komunikace
Výpočetní technika

3

4

3

-

-

2

-

-

2

2

-

0

Účetnictví

2

2

Demografie
Konverzace v prvním
cizím jazyce
Cvičení ze správního
řízení
Informační
technologie
Jazyková praktika

-

2

2

2

1

2

-

0

1

2

Celkem

33

30

Povinné předměty
Český jazyk a
literatura
První cizí jazyk
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studijní obor
68-43-M/001 – dobíhající obor
veřejnosprávní činnost
dálkové studium

Od 1. 9.
Od 1. 9.
2003
2003
Počet konzultací za šk. rok

Od 1. 9. 2003

Povinné předměty
Český jazyk a
literatura
První cizí jazyk

3. ročník

4. ročník

5. ročník

30

30

20

20

30

30

Druhý cizí jazyk

20

-

-

Matematika

20

20

-

Občanská nauka
Základy přírodních
věd
Dějepis

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Právo

20

20

10

Veřejná správa
Ekonomika a soc.
politika
Veřejné finance
Písemná a
elektronická
komunikace
Výpočetní technika a
administrativa
Účetnictví
Cvičení z českého
jazyka
Seminář k maturitní
práci
Seminář z práva
Seminář z veřejné
správy
Konverzace z prvního
cizího jazyka

20

20

10

20

20

-

-

-

20

-

20

20

20 (VYT)

-

-

20

30

-

-

-

-

-

-

10

-

-

15

-

-

15

-

10

30

210

220

180

Zeměpis
Aplikovaná
psychologie
Společenská kultura

Celkem
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Veřejnosprávní činnost - Školní vzdělávací program
Evidenční číslo SVP 01/2009
studijní obor 68-43-M/01
1. a 2. ročník – denní studium

Povinné předměty
Český jazyk a literatura (CJL)
První cizí jazyk (ANJ)
Další cizí jazyk (NEJ)
Dějepis (DEJ)
Základy společenských věd (ZSV)
Historie české správy (HČS)
Fyzika (FYZ)
Chemie (CHEM)
Základy biologie a ekologie (ZBE)
Matematika (MAT)
Tělesná výchova (TEV)
Informační a komunikační technologie (IKT)
Ekonomika (EKN)
Účetnictví (UCE)
Veřejné finance (VEF)
Právo (PRA)
Veřejná správa (VES)
Správní řízení (SPR)
Zeměpis (ZEM)
Společenská kultura (SPK)
Estetická výchova (EST)
Aplikovaná psychologie (APS)
Písemná komunikace a administrativa
(PKA)
Volitelné předměty
Matematický seminář (MAS)
Společenskovědní seminář (SVS)
Celkem

1. ročník
3
4
3
2
0
0
1
0
0
3
2
2
2
0
0
2
2
0
2
2
1
0
2

2. ročník

0
0

0
0

33

33

3
4
2
1
0
0
0
1
0
2
2
2
2
0
0
3
3
0
2
0
0
3
3

Využití týdnů v průběhu školního roku

1. ročník
33
1
0,6
1
0,2
0
0
0,2
0
4
40

Výuka
Lyžařský výcvik
Adaptační seminář
Praxe
Sportovní den
Branný seminář
Mediální komunikace
Projekt
Maturitní zkouška
Rezerva
Celkem
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2. ročník
33
0
0
2
0,2
0,6
0
0,4
0
3,8
40

Veřejnosprávní činnost - Školní vzdělávací program
Evidenční číslo SVP 01/2009 – II. část
studijní obor 68-43-M/01
1. a 2. ročník – dálkové studium

Povinné předměty
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk ANJ, NEJ, RUJ
Další cizí jazyk ANJ, NEJ, RUJ
Dějepis
Historie české správy
Základy společenských věd
Chemie
Fyzika
Základy biologie a ekologie
Matematika
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Účetnictví
Veřejné finance
Právo
Veřejná správa
Správní řízení
Zeměpis
Společenská kultura
Estetická výchova
Aplikovaná psychologie
Písemná komunikace a administrativa
Volitelné
Společensko vědní seminář
Matematický seminář
Celkem
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1. ročník
20
20
20
20
0
0
10
10
0
20
0
0
0
0
20
20
0
20
10
10
0
20

2. ročník
20
20
20
20
0
0
0
0
20
20
0
20
0
0
20
20
0
20
0
0
0
20

0
0

0
0

220

220

Znáte naše žáky?
Obor: Veřejnosprávní činnost - denní
4.VS
Mrvková Monika, Třebíč
Oravcová Silvie, Radkovice
Palát Aleš, Třebíč
Pánková Kateřina, Náměšť nad Osl
Pospíšil Jan, Třebíč
Rousková Šárka, Třebíč
Sedláčková Klára, Třebíč
Střecha Aleš, Třebíč
Šmardová Klára, Kramolín
Ujčík Štěpán, Třebíč
Vaváková Aneta, Náměšť nad Oslavou
Vošmerová Kateřina, Třebíč

Bazalová Michaela, Náměšť nad Osl.
Buďová Kristýna, Třebíč
Fiala Dominik, Třebíč
Haschková Lenka, Třebíč
Hodačová Šárka, Třebíč
Hodaňová Jana, Břeclav
Hrůza Radek, Třebíč
Jurdová Ivona, Třebíč
Kočková Barbora, Stařeč
Krejčová Zuzana, Vladislav
Kubinová Lucie, Náměšť nad Oslavou
Líbalová Tereza, Stařeč
Mannová Lenka, Třebíč
Mižigarová Martina, Okříšky
3.VS

Nejedlá Sabina, Třebíč
Novotná Kateřina, Třebíč
Pospíšilová Iveta, Velké Meziříčí
Potěšilová Lucie, Třebíč
Prokešová Gabriela, Třebíč
Sedláková Petra, Budišov u Třebíče
Vaverková Martina, Přibyslavice
Vítková Kateřina, Třebíč
Vlčanová Michaela, Třebíč

Bartušková Alena, Brtnice
Blažková Miroslava, Stařeč
Burešová Žaneta, Třebíč
Bustová Tereza, Želetava
Dokulilová Lucie, Třebíč
Dvořáková Renata, Třebíč
Dvořáková Simona, Třebíč
Hobzová Dagmar, Stařeč
Horká Simona, Náměšť nad Oslavou
Kudláčková Jana, Třebíč

2.VS
Bílková Tereza, Kravsko
Boudná Jana, Okříšky
Caha František, Třebíč
Cmár Petr, Náměš´t nad Oslavou
Doležalová Tereza, Kožichovice
Horká Eva, Přibyslavice
Hortová Karolína, Naloučany
Hortová Lucie, Vladislav
Kameníková Markéta, Budišov
Kloudová Petra, Třebíč

Kotačková Pavla, Lesůňky
Králová Jana, Náměšť nad Oslavou
Lakatošová Lucie, Třebíč
Levá Kristýna, Třebíč
Manová Vlasta, Třebíč
Mertlová Markéta, Šebkovice
Nechvátal Jiří, Třebíč
Neuman Tomáš, Trnava
Nováčková Pavlína, Okříšky
Novotná Ivana, Třebíč
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Parkanová Petra, Třebíč
Pokorná Petra, Třebíč
Prokešová Jana, Třebíč
Suchomelová Kristýna, Velké Meziříčí
Svědirohová Eva, Třebíč
Široký Jiří, Třebíč

Šmardová Aneta, Kramolín
Toušková Sabina, Třebíč
Vacková Lucie, Jemnice
Věžníková Karina, Třebíč
Vítková Tereza, Třebíč
Vrbková Lucie, Bítovánky

1.VS
Bártová Lucie, Velká Bíteš
Carda David, Třebíč
Černíková Simona, Hrušovany n. Jevišov.
Dočekalová Kristýna, Třebíč
Filipčíková Šárka, Náměšť n. Oslavou
Hélová Andrea, Třebíč
Jaša Tomáš, Rudíkov
Jochová Zuzana, Budišov
Kloudová Marcela, Třebíč
Knotek Petr, Třebíč
Komínková Kateřina, Budišov
Kozlíčková Lenka, Třebíč
Krausová Anna, Třebíč
Kroupová Anette, Kralice n. Oslavou
Mašek Martin, Třebíč
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Mezlíková Irena, Rudíkov
Miklíková Kristýna, Hrušovany n. J.
Nechvátal Jiří, Třebíč
Novák Jakub, Třebíč
Pažourek Vojtěch, Markvartice
Pospíšilová Eva, Vlčatín
Prokešová Sára, Třebíč
Rusnáková Lucie, Předín
Rygl Luboš, Třebíč
Sivák Karel, Třebíč
Skřivánková Jana, Náměšť nad Osl.
Škarková Veronika, Budišov
Táborská Michaela, Dačice
Vejmelka David, Rokytnice n. Rokytnou

Obor: Veřejnosprávní činnost – dálkové

5.DVS
Bočková Ilona, Třebíč
Eliášová Jana, Luka nad Jihlavou
Hanák Miloš, Třebíč
Hrozníčková Jindřiška, Třebíč
Kosíková Veronika, Náměšť nad Osl.
Kostelník Jiří, Třebíč
Kudláčková Petra, Třebíč

Malý Vladimír, Třebíč
Maňáková Veronika, Stařeč
Mičková Romana, Stařeč
Novotná Jaroslava, Stařeč
Pátková Lucie, Třebíč
Pavlíková Jana, Okříšky
Pudilová Lenka, Kunžak
Vejmelková Marta, Přibyslavice

4.DVS
Beroun Ivo, Moravské Budějovice
Brabec Jiří, Třebíč
Doňková Jana, Jihlava
Gbelcová Petra, Třebíč
Králová Monika, Třebíč
Krupilová Milada, Třešť
Leškovová Michaela, Třešť
Mokrejšová Eva, Jamné

Nedvědická Hana, Moravské
Budějovice
Nykodýmová Hana, Ivančice
Pokorná Lenka, Předín
Puchnerová Lenka, Jihlava
Puchnerová Pavla, Jihlava
Růžičková Petra, Třebíč

3.DVS
Caha Josef, Třebíč
Dobešová Hana, Výčapy
Homolová Jitka, Velké Meziříčí
Klímová Jana, Budišov
Klouda Jaromír, Moravské Budějovice

Kousal Roman, Pokojovice
Laněová Zdeňka, Humpolec
Nováčková Leona, Zastávka u Brna
Saláková Eva, Valeč
Slavíček Petr, Třebíč
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2.DVS
Číhalová Eva, Třebíč
Fiedler Jonáš, Jihlava
Hlaváčková Eva, Třebíč
Jarušauskasová Denisa, Třebíč
Juránková Zuzana, Jihlava
Jurka Jakub, Třebíč
Keliárová Eva, Náměšť nad Osl.
Keliárová Marie, Náměšť nad Osl.
Kubová Klára, Třebíč
Marténková Jana, Kralice
Marténková Lenka, Lipník

Martinů Michaela, Třebíč
Mifka Lukáš, Třebíč
Pavlíčková Petra, Třebíč
Poláčková Monika, Telč
Ráftlová Simona, Třebíč
Svobodová Dagmara, Znojmo
Sýkorová Petra, Rokytnice n. R.
Torony Marek, Třebíč
Vrbová Hana, Třebíč
Zapletalová Drahoslava, Brno
Zahrádka Libor, Třebíč

1.DVS
Abrahámová Hana, Hrotovice

Rybníčková Veronika, Kralice n. Osl.

Bartáková Lucie, Velké Meziříčí

Smržová Michaela, Třebíč

Fiala Jan, Náměšť nad Oslavou

Stach Jakub, Třebíč

Charvát Lukáš, Třebíč

Jonášová Lucie, Třebíč

Krejčová Marta, Litohoř
Maleta Oksana, Třebíč
Novotná Ilona, Jaroměřice n. Rok.
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Charakteristika nástavbového studijního oboru Podnikání v oboru
Studium je organizováno jako denní dvouleté pro absolventy učebních oborů,
zakončené řádnou maturitní zkouškou a získáním úplného středního vzdělání.
Obsah studia tak tvoří kromě odborných předmětů vztahujících se přímo
k oboru podnikání (marketing a management) také předměty všeobecně
vzdělávací (český jazyk a literatura, cizí jazyk) směřující přímo ke splnění
požadavků pro maturitní zkoušku a splnění úplného středního vzdělání.

Učební plány
Nástavbové studium
64-41-L/524 – dobíhající obor
podnikání
denní studium

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

Český jazyk a literatura

3

4

Cizí jazyk

3

4

Občanská nauka

-

1

Dějepis

2

0

Matematika

2

4

Základy přírodních věd

3

0

Tělesná výchova

2

2

Práce s počítačem

2

1

Ekonomika podniku

3

4

Účetnictví
Písemná a elektronická
komunikace
Právo

4

4

2

2

2

2

Management a marketing

3

3

Psychologie

2

0

Chod podniku

-

2

33

33

Celkem
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Učební plány
Nástavbové studium
64-41-L/524 – dobíhající obor
podnikání
dálkové studium

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Počet konzultací za šk. rok
Český jazyk a literatura

30

30

30

Cizí jazyk

30

30

30

Občanská nauka

0

20

0

Dějepis

20

0

0

Matematika
Základy přírodních věd chemie
Základy přírodních věd biologie
Základy přírodních věd fyzika
Práce s počítačem

20

20

20

10

0

0

0

20

0

10

0

0

0

0

20

Ekonomika podniku

20

20

20

Účetnictví
Písemná a elektronická
komunikace
Právo

0

20

20

20

0

0

20

20

20

Management a marketing

20

20

20

Psychologie

20

0

0

Chod podniku

0

20

20

220

220

200

Celkem
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Znáte naše žáky?
Obor: Podnikání – denní

2.PD
Belajev Radim, Náměšť nad oslavou
Dohnalová Eliška, Velké Meziříčí
Fialová Petra, Okříšky
Fišerová Markéta, Třebíč
Holcr Ladislav, Tavíkovice
Horká Jana, Třebíč
Chládek Miroslav, Rudíkov
Kameníková Dana, Budkov
Kučera Milan, Náměšť nad Oslavou
Pavlíček David, Náměšť nad Oslavou

Pavlíček Petr, Náměšť nad Osl.
Procházka Zdeněk, Třebíč
Procházková Klára, Lipník
Příhodová Lucie, Okříšky
Růžička Tomáš, Valeč
Rydlo Peter, Třebíč
Vejtasová Simona, Valeč
Veselý Radim, Třebíč
Zvěřina Jan, Třebíč

Obor: Podnikání – dálkové
1.DP
Beneš Jiří, Štěměchy
Břečková Pavla, Třebíč
Cafourková Eva, Jaroměřice n. R.
Dobrovolný Milan, Třebíč
Dobrovolný Pavel, Nárameč
Fadrná Petra, Náměšť n. Osl.
Hromková Zdeňka, Třebíč
Juráňová Věra, Třebíč
Kazatel Ladislav, Třebíč
Klíma Miroslav, Třebíč

Míča Pavel, Třebíč
Nowaková Dominika, Náměšť n. O.
Sigety Stanislav, Třebíč
Šárka Petr, Třebíč
Toufar Lukáš, Třebíč
Zahrádka Libor, Třebíč
Zejda Tomáš, Třebíč
Nováková Petra, Třebíč
Šimková Jaroslava, Třebíč
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Charakteristika studijního oboru Pedagogika pro asistenty ve školství
Studium je organizováno jako dálkové dvouleté, zakončené závěrečnou
zkouškou a získáním středního vzdělání.
Absolvent oboru se uplatní jako asistent pedagoga (učitele nebo vychovatele)
v předškolních zařízeních, ve všech typech škol a ve školských zařízeních, kde
se vzdělávají děti, žáci a studenti se zdravotním postižením a sociálním
znevýhodněním. Asistent pedagoga je připraven vykonávat pod přímým
metodickým vedením pedagoga pomocné práce zaměřené na podporu dětí při
adaptaci na školní prostředí a začleňování se do společnosti a pomáhat
pedagogickým pracovníkům školy při výchovně vzdělávací činnosti, komunikaci
s dětmi, jejich rodiči a komunitou.

Učební plány
75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství
dálkové studium

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

Český jazyk a literatura

30

30

Základy společens. věd

20

0

Právní minimum

0

10

Matematika

20

10

Biologie

10

0

Ekologie

10

0

Péče o zdraví
Tělesná a pohybová
výchova
Výpočetní technika

10

0

10

10

10

20

Pedagogika a didaktika
Speciální a sociální
pedagogika
Pedagogika volného času

20

20

20

20

0

20

Psychologie

20

0

Činnost asistenta

40

30

Volnočasové aktivity

0

10

Odborná praxe

0

40

220

220

Celkem
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Znáte naše žáky?
Obor: Pedagogika pro asistenty ve školství

Frendlovská Kateřina, Třebíč
Horká Monika, Třebíč
Hrušková Miloslava, Třebíč
Jarošová Blanka, Třebíč
Koščová Helena, Třebíč
Martonová Lucie, Třebíč
Pavelková Gabriela, Třebíč
Strnad Patrik, Moravské Budějovice
Šandová Ludmila, Mohelno
Šimečíková Lenka, Čechtín
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Přijímací řízení

Všeobecná ustanovení
V souladu s vyhláškou č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků ke studiu na
středních školách, bylo ve školním roce 2010/2011 otevřeno po jedné
třídě u těchto oborů:
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - čtyřleté denní studium
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - pětileté dálkové studium
33-56-H/01 Truhlář – tříletý učební obor
64-41-L/524 Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium
75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství – dvouleté dálkové
studium
U oborů veřejnosprávní činnost (1. a 2. ročník), truhlář (1. a 2. ročník) a
pedagogika pro asistenty ve školství (1. ročník) probíhala výuka dle
školních vzdělávacích programů

Kritéria přijímacího řízení pro obor veřejnosprávní činnost

Žáci jsou přijímáni pouze na základě následujících kritérií:
•

prospěch na základní škole

•

odevzdání přihlášky ve stanoveném termínu

Kritéria přijímacího řízení pro obor podnikání

Podmínkou pro přijetí je získání výučního listu.
Žáci jsou přijímáni pouze na základě následujícího kritéria:
•

prospěch na SOU

•

odevzdání přihlášky ve stanoverném termínu

Kritéria přijímacího řízení pro obor truhlář

Žáci jsou přijímáni pouze na základě následujících kritérií:
•

prospěch na základní škole

•

odevzdání přihlášky ve stanoveném termínu
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4. Studijní výsledky za školní rok 2010/2011
Studijní výsledky oboru veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) – ŠVP
Označení
třídy
1.VS
2.VS
1.DV
2.DV

Počet žáků
29
29
17
12

Prospěch
vyznamenání prospělo neprospělo
0
24
5
2
26
1
2
8
7
1
11
0

Celkový
průměr
2,798
2,332
2,238
2,568

Studijní výsledky oboru veřejnosprávní činnost (68-43-M/001)
Označení
třídy
3.VS
4.VS
3.DV
4.DV
5.DV

Počet žáků
19
26
10
15
15

Prospěch
vyznamenání prospělo neprospělo
1
18
0
0
26
0
1
6
3
0
14
1
0
14
1

Celkový
průměr
2,393
2,582
2,500
2,586
2,864

Obor vzdělání: truhlář (33-56-H/01) – ŠVP
Označení
třídy
1.TR
2.TR

Počet žáků
11
6

Prospěch
vyznamenání prospělo neprospělo
0
10
1
0
5
1

Celkový
průměr
3,019
2,857

Obor vzdělání: truhlář (33-56-H/001)
Označení
třídy
3.TR

Počet žáků
6

Prospěch
vyznamenání prospělo neprospělo
2
4
0

Celkový
průměr
2,303

Obor vzdělání: podnikání (64-41-L/524)
Označení
třídy
2.PD
1.DP

Počet žáků
18
20

Prospěch
vyznamenání prospělo neprospělo
0
15
3
0
19
1

Celkový
průměr
3,094
2,374

Obor vzdělání: pedagogika pro asistenty ve školství (75-31-J/01) – ŠVP
Označení
třídy
1.AS

Počet žáků
10

Prospěch
vyznamenání prospělo neprospělo
7
2
1

Celkový
průměr
1,185

Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek
Označení
třídy

4.VS (MZ)
5.DV (MZ)
2.PD (MZ)
3.TR (ZZ)

Počet žáků
připuštěných

vyznamenání

26
14
16
6

0
0
0
1
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Prospěch
prospělo

25
11
13
5

neprospělo

1
3
3
0

5. Personální zajištění

K 1. 1. 2005 vstoupil v platnost zákon o „Pedagogických pracovnících“, který přinesl

do života škol a samotných pedagogických pracovníků několik zásadních změn. Také
nová Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a ve znění
vyhlášky č. 274/2010 Sb. a s ní spojená státní maturitní zkouška klade nové nároky na
odbornost pedagogických pracovníků a zároveň vyzývá k dalšímu osobnostnímu a
profesnímu rozvoji formou školení pro jednotlivé funkce vyplývající z organizace
státních maturitních zkoušek.

Nový zákon také jasně a srozumitelně definuje požadavky na odbornou a
pedagogickou způsobilost pedagogických pracovníků. Je nutno konstatovat, že nový
zákon podmínky velmi zpřísnil a ředitelům škol velmi omezil možnost udělovat výjimky
ze vzdělání. Tato záležitost je především u učitelů odborných předmětů velmi
problematická.
Pozitivem tohoto školního roku bylo rozšíření pedagogického sboru o odborníky
z praxe.

Personální zajištění výuky
Vedení školy

Jméno a příjmení

Vyučované
předměty

Ing. Renata HRUŠKOVÁ
VŠ strojní a textilní Liberec
PdF VŠST
UK FF Praha – výchovné poradenství
Kvalifikační studium pro ředitele škol
19 let praxe, odborná kvalifikace

základy přírodních věd
chemie
písemná a elektronická
komunikace

ředitelka školy
výchovný poradce

Mgr. Leszek CIEŠLAK
VŠ – filozofie UP Olomouc
5 let praxe, odborná kvalifikace

dějepis
společenská kultura

zástupce ředitele

Lucie MELÁNOVÁ
Soukromá SOŠ a SOU s. r. o.
1 rok praxe

---

asistentka
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Funkce

Interní učitelé
Jméno a příjmení

Vyučované
předměty

Funkce

Ing. Jana BARTESOVÁ
VŚ zemědělská Brno fak. provoz.ekon
14 let praxe, odborná kvalifikace

ekonomické předměty

učitelka

JUDr. Božena DOLEJSKÁ
UJEP Brno, právnická fakulta
22 let praxe, odborná kvalifikace

veřejná správa

učitelka

Mgr. Ivona DOBEŠOVÁ
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta přírodovědecká
0 let praxe, odborná kvalifikace

geografie
biologie

učitelka
koordinátor EVVO

Mgr. Pravoslava FIALKOVÁ
MU Brno
17 let praxe

anglický jazyk
ruský jazyk

učitelka

Ing. Ladislav FIC
VŠ lesnická a dřevařská Zvolen
14 let praxe, odborná kvalifikace

odborné truhlářské
předměty

učitel

Bc. Zdenka FIŠEROVÁ
stud. MZLU, PEF
25 let praxe, odborná kvalifikace

ekonomické předměty

učitelka

Mgr. Vladimíra KOPÁČKOVÁ
Ped. fakulta MU v Brně
10 let praxe, odborná kvalifikace

německý jazyk

učitelka

Petra Kopečková
Jihočeská univerzita
Probíhající studium

český jazyk
společenské vědy
německý jazyk

učitelka

Karel LÁZNIČKA
PdF UK Praha, DPS
40 let praxe, odborná kvalifikace

tělesná výchova
fyzika
odborné truhlářské
předměty

učitel

Mgr. Antonín MALACH
UP Olomouc, odborná kvalifikace,
0 let praxe

matematika
výpočetní technika

učitel
koordinátor ICT

Mgr. Jiří MATOUŠEK
MU Brno, odborná kvalifikace
15 let praxe

anglický jazyk
fyzika

učitel
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Mgr. Ivana PAVELKOVÁ
MU Brno
16 let praxe, odborná kvalifikace

český jazyk
německý jazyk

učitelka

Mgr. Lucie VEJMELKOVÁ
MÚ Brno, právnická fakulta
5 let praxe, odborná a pedagogická
způsobilost

právo

učitelka

Externí učitelé

Jméno a příjmení

Vyučované předměty

Funkce

Ing. Irena HEJZLAROVÁ
VŠE Praha
Fakulta národohospodářská
25 let praxe, odborná způsobilost

ekonomické předměty

učitelka
metodik prevence

Ing. Petra KOVÁRNÍKOVÁ
Mendelova zemědělská a lesnická
5 let praxe, odborná kvalifikace

ekonomické předměty

učitelka

Mgr. Pavla NEČASOVÁ
Univerzita J. E. Purkyně
37 let praxe, odborná kvalifikace

psychologie
společenská kultura

učitelka

Mgr. Zuzana ŠIROKÁ
MU Brno odborná kvalifikace
5 let praxe, odborná kvalifikace

anglický jazyk
německý jazyk

učitelka

PhDr. Mgr. Zdeňka VAŇKOVÁ
FF UJEP a PrF MU Brno
34 let praxe, odborná způsobilost

právo

učitelka

Ing. Josef VOSTAL
VUT Brno – ekonomika a řízení
31 let praxe, odborná způsobilost

výpočetní technika
informační technologie

učitel
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Této oblasti byl v letošním školním roce věnován velký prostor, zejména z důvodu
nové vyhlášky k ukončování studia na středních školách a z ní vyplývající funkce
zadavatelů, hodnotitelů a školních maturitních komisařů pro společné části maturitních
zkoušek. Všichni nominovaní pracovníci stihli dokončit toto studium a získat certifikáty
pro zadavatele a hodnotitele ústních zkoušek a písemných prací pro český jazyk,
anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk obou úrovní včetně hodnotitelů a
zadavatelů pro žáky s přiznanými uzpůsobenými podmínkami (PUP) .

Stále velký zájem je o odborné semináře a o semináře v oblasti prevence sociálně
patologických jevů. V letošním roce jsme také zaznamenali vzrůstající zájem o nové
trendy ve výuce informačních a komunikačních technologií a o semináře zaměřené na
ekologii.
I nadále probíhá studium pedagogů zaměřené na zvyšování jejich kvalifikace v rámci
jejich osobního profesního růstu (pokračující inženýrská studia, studium pedagogiky
aj.)

Mgr. Ciešlak Leszek

Školní maturitní komisař – kompletní studium
Požární ochrana ve školách
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a
školských zařízeních

Ing. Bartesová Jana

Školní maturitní komisař – kompletní studium

JUDr. Dolejská Božena

Zadavatel pro žáky s PUP

Mgr. Dobešová Ivona

Zadavatel
Školení k metodické pomůcce EKOPOLIS
Meteovíkend

Mgr. Fialková Pravoslava Hodnotitel písemné práce – anglický jazyk Z/V úroveň
Hodnotitel písemné práce – ruský jazyk Z/V úroveň
Hodnotitel ústní zkoušky – anglický jazyk Z/V úroveň
Hodnotitel ústní zkoušky – ruský jazyk Z/V úroveň
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP
Hodnotitel písemné zkoušky pro žáky s PUP
Zadavatel
Zadavatel pro žáky s PUP
Instruktor lyžování
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Ing. Fic Ladislav

Kulatý stůl – Kam kráčí naše učňovské školství

Bc. Fišerová Zdenka

MZLU Brno – Ekonomika a management – studium
Zadavatel

Ing. Hejzlarová Irena

Školení metodiků prevence
Kinesiologie a cvičení pro pracovníky

Mgr. Kopáčková Vladimíra Hodnotitel písemné práce – německý jazyk Z/V úroveň
Hodnotitel ústní zkoušky – německý jazyk Z/V úroveň
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP
Hodnotitel písemné zkoušky pro žáky s PUP
Zadavatel
Zadavatel pro žáky s PUP
Komunikační kompetence ve výuce NJ na odborných
školách
Kopečková Petra

Hodnotitel písemné práce – český jazyk Z/V úroveň
Hodnotitel ústní zkoušky – český jazyk Z/V úroveň
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP
Hodnotitel písemné zkoušky pro žáky s PUP
Zadavatel
Zadavatel pro žáky s PUP
Seminář migrace a emigrace

Mgr. Malach Antonín

Zadavatel
Zadavatel pro žáky s PUP
Učitel v informační síti

Mgr. Matoušek Jiří

Hodnotitel písemné práce – anglický jazyk Z/V úroveň
Hodnotitel ústní zkoušky – anglický jazyk Z/V úroveň
Zadavatel

Mgr. Pavelková Ivana

Hodnotitel písemné práce – český jazyk Z/V úroveň
Hodnotitel ústní zkoušky – český jazyk Z/V úroveň
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP
Hodnotitel písemné zkoušky pro žáky s PUP
Zadavatel
Zadavatel pro žáky s PUP

Mgr. Vejmelková Lucie

Zadavatel
Zadavatel pro žáky s PUP
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7. Výchovné poradenství a prevence sociálně – patologických jevů

Poradenské služby výchovného poradce se dají charakterizovat dvěma případy:
v jednom případě se jedná o rozvoj talentovaných jedinců a specifické problémy
výběrových studentů (soutěživost, rivalita, pocit relativního neúspěchu ve srovnání
s třídou v původní škole), ve druhém o práci s třídami, kde jsou i problémoví studenti,
méně nadaní jedinci a často i problematické rodinné prostředí.
V letošním roce se opět řešily především případy záškoláctví či neprospěchu.
V několika případech byly problémy ve třídách řešeny po dohodách s rodiči či
zákonnými zástupci vyloučením ze školy.

Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování
Řešení a potřeby sledovaných studentů jsou projednávány individuálně s příslušnými
vyučujícími, třídními učiteli a samotnými studenty. O stavu podává výchovná
poradkyně zprávu průběžně na pedagogických radách.
Žákům se specifickými poruchami učení nabízíme možnost vytištění studijních
materiálů.
Práce s talentovanými žáky
V podmínkách naší školy jde o soustavnou práci a zažité metody. Je jim nabízena
možnost účasti v projektech školy i projektech mimoškolních a volnočasových. Kromě
odborných projektů mají možnost se účastnit i projektů ze sociální oblasti.
Oblast prevence sociálně patologických jevů, realizace preventivního programu
školy
V této oblasti na škole funguje metodik prevence, který se již od samého počátku
účastní mnoha vzdělávacích a školících programů. Kromě realizace minimálního
preventivního programu je na škole věnována pozornost zejména záškoláctví,
prevenci šikany, multikulturní výchově a nově i finanční gramotnosti. Jako prevence je
ve škole (kromě běžných činností) poskytnut studentům prostor pro volnou zájmovou i
vzdělávací činnost a jsou nabízeny aktivity i z oblasti teambuildingu.
Ve školním roce 2010/2011 bylo pilotně zřízeno Školní poradenské centrum, které
nabízí žákům i zaměstnancům školy poradenství v těchto oblastech:
Výchovné poradenství
Metodik prevence
Právní poradenství
Finanční poradenství
Všechny služby jsou poskytovány zdarma.
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V rámci preventivních programů naše škola velice úzce spolupracuje s občanským
sdružením Střed, kde jsme ve školním roce 2010/2011 navštívili programy: „Mám se
rád“ a Právo a morálka“.
Řešené případy sociálně-patologických jevů (šikana, drogová problematika,
záškoláctví, hráčství apod.)
V letošním roce stejně tak jako v letech předchozích bylo řešeno několik přestupků
(především záškoláctví), na kterých se podíleli řešením třídní učitelé s metodikem
prevence popř. odborníci (kurátoři). Na pedagogických radách informuje metodik o
nových poznatcích z této oblasti a o připravovaných resp. realizovaných preventivních
programech pro studenty. V případě vážnějších problémů vstupuje do řešení vedení
školy. Vše probíhá ve spolupráci s rodiči.
Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do SVI – systém včasné
intervence. Pro práci se systémem byl proškolen jak metodik prevence tak i
výchovný poradce.
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8. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Soupis akreditovaných programů a jiných programů dalšího vzdělávání Soukromé
střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč
Akreditace MV ČR
Problematika šikany, mobbingu a bossingu – pro úředníky
Problematika šikany, mobbingu a bossingu
– pro vedoucí úředníky

AK/PV-251/2009
AK/VE-142/2009

Akreditace MŠMT ČR
Kurz aranžování
Učíme se kreativitě

Čj.: 7720/2008-25-181
Čj.: 7720/2008-25-181

Akreditace MPSV
Akreditace instituce
Pracovník v sociálních službách
Pracovník v sociálních službách – osobní asistent
Ostatní kurzy v rámci dalšího vzdělávání
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Encaustika pro začátečníky a pokročilé
Rukodělné a výtvarné techniky
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č. 2010/707-I
č. 2010/708-PK
č. 2010/709-PK

9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V současné době není škola zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního
programu

10. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání

Odborová organizace
Na Soukromé střední odborné škole a Středním odborném učilišti s. r. o. nepracuje
odborová organizace.
Organizace zaměstnavatelů
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů je na vysoké úrovni. Je realizována
zejména zajišťováním praxe pro studenty 1. – 4. ročníku oboru veřejnosprávní
činnost. Dále spolupráce s budoucími zaměstnavateli probíhá formou exkurzí, besed,
prezentací atd.
Jedná se především o tyto partnery:
Městský úřad Třebíč
Úřad práce Třebíč
Katastrální úřad Třebíč
Hospodářská komora Třebíč
Česká spořitelna, pobočka Třebíč
Česká pojišťovna, pobočka Třebíč
Obce regionu Třebíč
Pro obor truhlář je naším hlavním partnerem Dřevozpracující družstvo Jaroměřice nad
Rokytnou, kde je smluvně zajišťován odborný výcvik a také tam většina absolventů po
ukončení studia dostává nabídku zaměstnání.

Dalšími partnery školy jsou:
Městském kulturní středisko Třebíč
WSPK Třebíč
Net Expert Třebíč
Digital Action, Třebíč aj.

V rámci sportovních aktivit je škola členem
Asociace školních sportovních klubů.
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11. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Prezentace školy probíhá každoročně na
veletrhu vzdělávání DIDACTA, který je
zaměřen na nabídku středních škol pro
žáky 9. ročníků.
Slavnostně se v Synagoze uskutečnilo
předání
maturitních
vysvědčení
absolventům oboru veřejnosprávní činnost.
V letošním roce byly nově zřízeny webové
stránky školy na www.ssos-sou.cz, které
jsou každodenně aktualizovány.
Vzhledem k tomu, že naše škola zaštiťuje fungování Studentského parlamentu města
Třebíče, účastníme se všech akcí a projektů realizovaných SPMT. Na všech
dokumentech a akcích je též vedle loga SPMT umístěno i logo školy.
Tradiční akce Studentského parlamentu:
Ať se město zelená aneb … realizováno již 8 ročníků
Sportovní velikonoční turnaj – 5. ročník
Celostátní setkání dětských a studentských parlamentů – realizováno dvakrát
Škola zaštiťuje i vydávání časopisu Rozhraní, které je registrováno na Ministerstvu
kultury ČR. Z této registrace vyplývá i povinnost rozesílat časopis do vybraných
knihoven ČR. Vzhledem k tomu, že součástí tiráže je i logo školy a škola jako
vydavatel, jedná se také jednu formu prezentace školy na veřejnosti.

Škola se ve školním roce 2010/2011
dále zapojila do:

Sbírky:
- Šance, která je určena dětem ulice
- Emil
- Světluška
Aktivit vyhlašovaných Asociací školních
sportovních klubů

Středoškolského poháru v atletice

Běhu naděje

Filmových představení Bijásek

Soutěže o Nejlepší školní časopis – 3.
místo v kraji Vysočina
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Exkurzí do:
- předvánoční Vídně
- České národní banky
- JE Dukovany
- Ekologického střediska Chaloupky
- Horáckých novin
Pro žáky byly dále realizovány tyto akce a semináře:
- Adaptační seminář
- Branný seminář
- Výcvik sociálních dovedností
- Jazykový kurz
- Beseda s Miroslavem Hedbávným
- Beseda s poslancem PaedDr. Jirků
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Hospodaření školy ve školním roce 2010/2011

P ř í j m y:
z toho:

10 620 981,00 Kč

Tržby z prodeje služeb celkem
z toho:

3 280 093,00 Kč

Školné
Učebnice (půjčovné, prodej)
Nápojový automat
Ostatní tržby za služby

Tržby z prodeje materiálu
Tržby z prodeje majetku
Dotace na provoz školy
Ostatní dotace a granty
Mimořádné a ostatní provozní výnosy
Finanční výnosy

V ý d a j e:
z toho:

0,00 Kč
225 000,00 Kč
6 534 286,00 Kč
86 500,00 Kč
481 290,00 Kč
13 812,00 Kč

10 592 141,00 Kč

Investiční výdaje celkem
Neinvestiční výdaje celkem
z toho:

3 062 912,00 Kč
167 064,00 Kč
32 867,00 Kč
17 250,00 Kč

10 592 141,00 Kč

Spotřeba materiálu celkem
z toho:

Drobný nehmotný majetek
Kancelářské potřeby a tiskopisy
Učebnice, školní potřeby
Knihy, noviny, časopisy
Materiál pro opravy
Čistící prostředky
Drobný majetek
Materiál pro výuku
Náplně nápojového automatu
Časopis + studentský parlament
Ostatní

Opravy a udržování
Cestovné
Služby celkem
z toho:

36 021,00 Kč
52 981,00 Kč
146 166,00 Kč
19 812,00 Kč
41 819,00 Kč
30 292,00 Kč
48 639,00 Kč
44 757,00 Kč
24 689,00 Kč
72 860,00 Kč
97 554,00 Kč

61 950,00 Kč
8 249,00 Kč
2 545 605,00 Kč

Reklama
Poštovné
Telefon
Semináře a školení
Nájemné
Doprava
Internet
Časopis + studentský parlament
Ostatní služby
Spotřeba energií

Mzdové náklady celkem
z toho:

615 590,00 Kč

Hrubé mzdy

- zaměstnanci
- učni
- zřizovatel a
zástupce
- refundace
Sociální a zdravotní pojištění

Zákonné sociální náklady
Finanční náklady
Jiné provozní náklady
Daně a poplatky
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44 518,00 Kč
9 889,00 Kč
25 081,00 Kč
3 660,00 Kč
1 555 040,00 Kč
48 028,00 Kč
17 108,00 Kč
23 006,00 Kč
403 032,00 Kč
416 243,00 Kč

7 135 151,00 Kč
4 628 348,00 Kč
39 810,00 Kč
360 491,00 Kč
321 652,00 Kč
1 784 850,00 Kč

56 434,00 Kč
38 153,00 Kč
125 749,00 Kč
5 260,00 Kč

Kontrolu hospodaření školy ve školním roce 2010/2011
prováděl:
Auditor Doc. Ing. Josef Kaška, DRSc. Dekret 1132

Předmět kontroly:
Prověření účetní závěrky a ověření nákladových a výnosových účtů
vynaložení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2010

Výsledek kontroly: Výrok bez výhrad
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a způsobu

13. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČSI
Ve školním roce 2010/2011 byla na škole v termínu 7., 8., 11., 12., 14. a 15. dubna
2011 provedena ČŠI inspekční kontrola.

Předmět inspekční činnosti
1. Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného
střední školou podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a
hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu
s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle ustanovení
§ 174 odst. 2 písm. C) školského zákona

Závěry, celkové hodnocení školy
Činnost školy je v souladu s údaji v rejstříku škol a školských zařízení a
v souladu se vzdělávacími programy. Na základě rozhodnutí MŠMT má škola
v rejstříku zapsány nové obory vzdělání.
Ve škole jsou vytvořeny podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Vedení školy spolu se zaměstnanci sleduje možná rizika a naplňováním
preventivní strategie se jim snaží předcházet. Škola zajišťuje rovný přístup ke
vzdělávání a zohledňuje vzdělávací potřeby žáků.
Koncepční záměry školy byly inovovány s nástupem ředitelky do funkce.
Změny byly zaznamenány především v oblasti personálních podmínek školy,
organizaci a plánování.
Vytvořené ŚVP vycházejí z RVP pro příslušné obory vzdělání. Strategické cíle
pro realizaci ŠVP jsou průběžně vyhodnocovány s aktivním zapojením
pedagogů.
Vedení školy při hospodaření s finančními prostředky plánovitě určuje priority
podle rozpočtových možností a přijímá opatření v souladu se závěry vlastního
hodnocení a vnitřní kontroly. Sleduje a hodnotí jejich přínos pro realizaci ŠVP.

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění
pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy
celkově hodnocena jako průměrná.
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14. Projektová činnost
Studentský parlament a časopis
Rozhraní
www.studentsky-parlament.com
www.rozhrani.com
Podpořeno: Grantovým systémem města
Třebíče 2011 v programu „Ostatní
projekty pro Zdravé město“.
Vznikem Studentského parlamentu města Třebíče se vytvořila nová aktivita,
která smysluplně naplňuje volný čas dětí a mládeže. U dětí a mládeže se jejím
zapojováním do dění ve městě vytváří
možnost seberealizace i výchovy k
aktivnímu občanství. Město tak vstupuje
do dialogu o rozvoji města s mladými
lidmi s ohledem na jejich potřeby.
Studentský parlament města Třebíče
má v současné době cca 60 aktivních
členů z třebíčských
základních a
středních škol. 14. ledna 2011 oslavil
SPMT 7 let aktivní činnosti a naše škola
zaštiťuje
fungování
tohoto
dlouhodobého projektu.
Aktivity realizované SPMT v roce 2010/2011:
Fotosoutěž na téma „Volný čas
mladých“
Velikonoční sportovní turnaj
Den Země – Ať se město zelená aneb
Co nás tíží?
Dopravní dopoledne (s Městskou policií
Třebíč)
Děti dětem (s Rotary clubem)
Didacta 2010 (s Hospodářskou komorou
Třebíč)
Beseda na Katolickém gymnáziu
v Třebíči
Pojďte s námi za zvířátky (se Sírius Třebíč)
Jednotlivých zasedání se zúčastnili také:
Mgr. Milan Zeibert – místostarosta Třebíče
Ing. Iveta Ondráčková – koordinátorka Zdravého města Třebíč
Ivan Přibík – tiskový mluvčí MěÚ
Nikola Tesařová – manažerka prevence kriminality a drogové problematiky
Ing. Lubomír Dolejský – zástupce Rotary Clubu
Frank Speakhorst – zástupce realizátora akce Děti dětem
Časopis Rozhraní zahájil v září 2010 již osmý ročník. Vychází jako
dvouměsíčník.
V prosinci
2010
bylo
vydávání tištěného Rozhraní z finančních
důvodů přerušeno. Tato skutečnost byla
oznámena i na MK ČR.
Internetové Rozhraní je aktivní i nadále.
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15. Přehled možností mimoškolních a volnočasových aktivit pro školní rok
2010/2011
Jazykové vzdělávání:
-

Anglický jazyk (2 hodiny týdně - osvědčení)

-

Německý jazyk (2 hodiny týdně - osvědčení)

-

Ruský jazyk (2 hodiny týdně - osvědčení)

-

Francouzský jazyk (2 hodiny týdně - osvědčení)

Počítačové vzdělávání:
-

Excel pokročilí

-

Power point

-

Grafika, digitální fotografie

Společensko vědní vzdělávání:
-

Společenské vědní seminář

-

Dramatický kroužek

-

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na VŠ

-

Studentský parlament města Třebíče

-

Časopis Rozhraní

-

Přírodovědný kroužek

-

Matematika – doučování

Ekonomické vzdělávání:
-

Studentská společnost STUCO

-

Účetnictví

-

Psaní všemi deseti – příprava ke státním zkouškám

Pobytové akce:
-

předvánoční Vídeň

-

Londýn (nabídka, která bude realizována ve školním roce
2011/2012)

Rukodělné a výtvarné semináře:
1. Ozdoba na kůře stromu
2. Zdobení fotorámečků
3. Encaustika pro všechny
4. Voňavé květináče
5. Dekorace na stěnu ze sušeného ovoce
6. Pletení z papíru
7. Korálky zase jinak
8. Koš plný slunce
9. Ozdobné krabičky
9. Ozdobné krabičky
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21. září 2010
19. října 2010
4. – 5. listopadu 2010
30. listopadu 2010
18. ledna 2011
15. února 2011
22. března 2011
19. dubna 2011
17. května 2011
17. května 2011

