Výroční zpráva
SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O.
ZNOJEMSKÁ 1027
674 01 TŘEBÍČ
2013/2014

www.ssos-sou.cz
skola@vostry.biz

-1-

Zřizovatel školy:

Miloslav Vostrý

Ředitelka školy:

Ing. Renata Hrušková

Zpracovala:

Ing. Renata Hrušková

Rada školy byla ustanovena 23. prosince 2005.
Výroční zpráva byla projednána a schválena Pedagogickou radou dne 22. září
2014 a Radou školy dne 29. září 2014

-2-

Obsah
1. Úvod
Centrum celoživotního vzdělávání
Charakteristika školy
Technické zázemí školy
Přehled vyučovaných oborů
Strategie rozvoje vzdělávání

4
6
8
10
11

2. Soukromé střední odborné učiliště
Teoretická výuka
Praktická výuka
Učební plány oboru Truhlář
Znáte naše žáky?

13
14
15
16

3. Soukromá střední odborná škola
Charakteristika oboru Veřejnosprávní činnost
Profil absolventa
Učební plány oboru Veřejnosprávní činnost
Znáte naše žáky oboru VS?
Charakteristika oboru Podnikání
Učební plány oboru Podnikání
Znáte naše žáky oboru Podnikání?
Charakteristika oboru Pedagogika pro asistenty ve škol.
Učební plány oboru Pedagogika pro asistenty ve škol.
Znáte naše žáky oboru Pedagogika pro asistenty ve škol.
Přijímací řízení

17
18
19-20
21-23
24
24
26
27
27
28
29

4. Studijní výsledky

30

5. Personální zajištění

31-33

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

34

7. Předmětové metodické komise

35

8. Výchovné poradenství a prevence soc.-patol. jevů

37-38

9. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celož. učení

39

10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

40-43

11. Spolupráce s odb. organizacemi, org. zaměstn. a partnery

44

12. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

45

13. Aktivity v rámci školy

46

14. Další projektová činnost

50

15. Přehled nabídky mimoškolních a volnočasových aktivit

53

16. Hospodaření školy

54-56

17. Údaje o výsledcích inspekce

57

-3-

1. Úvod
„Centrum celoživotního vzdělávání – škola třetího tisíciletí“
(motto Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o.)
Vize školy reaguje zejména na poptávku ze strany veřejnosti po celoživotním
vzdělávání, mimoškolních aktivitách a kurzech. 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, neustále 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 projektová a 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.
V tomto školním roce se ve škole vzdělávalo 265 žáků v těchto studijních a učebních
oborech:
68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost – denní, 4-leté studium

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost – dálkové, 5-leté studium

33-56-H/01

Truhlář – denní, 3-leté studium

33-56-H/01

Truhlář – denní, 1-leté zkrácené studium

64-41-L/51

Podnikání – denní, 2-leté studium (pouze 1. ročník)

64-41-L/51

Podnikání – dálkové, 3-leté studium

75-31-J/01

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

Žáci se vzdělávali v jedné budově teoretického vyučování a v případě učebního oboru
ještě v místě odborného výcviku a to v Jitona, a. s. Třebíč
V tomto školním roce zajistila škola velmi dobré personální i materiální podmínky pro
to, aby poskytla svým žákům kvalitní střední vzdělání zakončené jak získáním
výučního listu, tak maturitního vysvědčení. Školský zákon jasně stanovuje cíl středního
vzdělávání – rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v
základním vzdělávání.
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Střední vzdělávání je důležité pro rozvoj jedince, poskytuje žákům obsahově širší
všeobecné vzdělání, přidává odborné kompetence a upevňuje hodnotovou orientaci.
Vytváří předpoklady pro plnohodnotný osobní a občanský život, samostatné získávání
informací, celoživotní učení a také pro vstup na trh práce. Proto je našim žákům
umožňován v případě zájmu jejich další profesní i osobnostní rozvoj v rámci nabídek
kurzů a seminářů Centra celoživotního vzdělávání.
Naše škola má zpracovány vlastní školní vzdělávací programy, podle kterých se v
tomto školním roce platně vyučovalo ve všech studijních i učebních oborech. Nově byl
zpracován i školní vzdělávací program pro učební obor Truhlář – 1leté zkrácené
studium. Stejně tak jak v letech minulých byla výuka náležitě doplňována širokou
nabídkou aktivit, které připravili pedagogové na úseku teoretického vzdělávání i v
odborném výcviku. Jednalo se zejména o tematické a odborné exkurze, adaptační
kurzy pro žáky prvních ročníků, lyžařský výcvikový kurz, kurz mediální komunikace,
výcvik sociálních dovedností, návštěvy divadel, výstav a filmových představení,
soutěže odbornosti i všeobecných znalostí.
O výsledcích a úspěších práce žáků a pedagogů byla veřejnost i zástupci žáků
informováni prostřednictvím regionálního tisku, webových stránek a facebooku školy,
které jsou (zejména facebook a stránky školy) velmi dobrým komunikačním
prostředkem ve vztahu žák-rodič-škola.
Škola také dokončila digitální učební materiály, které byly vypracovávány v rámci
projektu EU školám. Na základě tohoto projektu jsme získali nejenom prostředky na
vybavení učeben ICT nejmodernější audiovizuální technikou, která se v současnosti
objevuje na trhu, ale také pedagogové vytvořili 464 digitálních učebních materiálů
v rámci šablon I/2, III/2 a VI/2 zpracovaných dle nejnovějších poznatků.
V průběhu školního roku došlo také k rozšíření počtu učeben a byla vytvořena
zasedací místnost, která bude sloužit zároveň jako dílna pro mnoho seminářů v rámci
vzdělávání dospělých.
Projektová činnost patří k jedné z významných priorit školy, proto byly i tomto školním
roce předloženy projektové žádosti do různých oblastí podpor i grantových projektů.
Zpracovány byly také dva projekty do Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. U obou projektů byly žádosti schváleny a jejich realizace bude
probíhat ve školním roce 2014/2015.
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Charakteristika školy
Školní rok 2013/2014 byl rokem 22-ti leté existence Soukromého středního odborného
učiliště, které, zřízeno panem 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.
Bohužel, v průběhu školním roku 2013/2014 došlo ke smutné události na naší škole.
Pan Miloslav Vostrý – zřizovatel školy, 28. února 2014 zemřel. Jako správce dědictví
byl stanoven JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM.
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 nebo jednoletý zkrácený zakončený výučním listem. Dále škola
nabízí nástavbové studium Podnikání, které je denní dvouleté a dálkové tříleté,
zakončené maturitní zkouškou. Obor Pedagogika pro asistenty v školství je dálkový,
dvouletý zakončený závěrečnou zkouškou.
Studijní obor:
Od 1. září 2009 se vyučuje obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - Školní
vzdělávací program Veřejnosprávní činnost, který 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. U tohoto oboru připravujeme nové zaměření, které bylo
nabízeno již při přijímacím řízení pro školní rok 2014/2015 a to na:
-

Projektový management

-

Mezinárodní vztahy

-

Veřejnosprávní činnost

Dalším z oborů zakončených maturitní zkouškou, které při své nabídce studia
vyučovala škola v roce 2013/2014 (pouze 1. ročník) je obor 64-41-L/51 Podnikání –
denní studium nástavbové studium pro absolventy učebních oborů. Tento obor je
dvouletý. Tento obor vyučuje škola i v dálkové formě studia – 1. až 3. ročník.
Učební obor:
33-56-H/01

Truhlář, ve kterém je již ve všech ročnících plně realizován školní

vzdělávací program, 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.
Zkrácené 1-leté studium bylo otevřeno v tomto školním roce poprvé, úspěšně ho
dokončil pouze jeden žák.
Obor otevřený od 1. 9. 2010

75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství

opustili v tomto školním roce jeho další absolventi.
Absolvent oboru 75-31-J/01 - Pedagogika pro asistenty ve školství 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 (dále jen
děti) se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Absolvent 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.
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Technické zázemí školy
Zcela v intencích záměru modernizace školy a budování zázemí pro všechny aktivity,
které ve škole

během dopoledních i odpoledních

hodin probíhají byla opět

realizována řada změn ve prospěch Centra celoživotního vzdělávání, jak se škola v
současnosti prezentuje na veřejnosti.
Počtem 12 tříd (ve školním roce 2013/2014 byla vybudována 1 zcela nová třída a
zasedací místnost) má škola stále vytvořeny podmínky pro kvalitní zázemí v oblasti
teoretického studia všech studijních oborů i učebního oboru Truhlář, v oblasti
praktického studia jsou využívány prostory firmy Jitona.
Vedení školy považuje údržbu budovy a zajišťování odpovídajícího materiálně
technického stavu budovy za jeden z nejdůležitějších, ale i nejnáročnějších úkolů,
kterému se věnuje každodenní pozornost. U některých akcí je rozhodující finanční
otázka, někde zase otázka, zda vše bude splňovat požadavky platné legislativy a v
neposlední řadě, zda vše bude prospěšné pro vlastní provoz školy.
Nedílnou součástí každodenní práce byla i řada akcí většího či menšího rozsahu (tzn.
opravy), které prováděl buď pracovník školy nebo najímané odborné firmy.
V uplynulém období se provedly mnohé stavební úpravy – byla uskutečněna nástavba
školy, ve které byla nově vybudována jedna kmenová třída a zasedací místnost. Nově
byl ve škole zbudován výtah, který je využíván žáky se zdravotním znevýhodněním.
Byla provedena kompletní výměna osvětlení jak ve třídách, tak i na chodbách. O
prázdninách byl a provedena kompletní rekonstrukce všech kmenových tříd a chodeb
– byly vyměněny podlahy, ve všech prostorách je nová výmalba, došlo k částečné
rekonstrukci rozvodů vody, natření radiátorů a renovaci lavic a židlí. V některých
třídách byly vyměněny tabule.
Pro další období několika let připravuje zřizovatel společně s vedením školy podklady
pro další proměnu školy i jednotlivých tříd. Uvažujeme také o zřízení veřejné Wifi
v prostorách školy.
Zrekonstruovaná žákovská a učitelská knihovna je i nadále doplňována o odbornou
literaturu s důrazem na literaturu, která je součástí Seznamu literáráních děl a dále na
literaturu právnickou a cizojazyčnou. Knihovna je plně v zodpovědnosti vyučujících
českého jazyka.
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Relaxační zóny a chodby školy byly vybaveny ze sponzorských zdrojů novým
nábytkem a automaty, který umožňuje studentům vzhledem ke stísněnějším
prostorovým podmínkám ve škole setkávat se na chodbách i čekat na konzultace a
zkoušky v příjemnějším prostředí.
Dílny pro odborný výcvik jsou i nadále v Jitoně a. s., kde jsou žákům poskytnuty
vhodné podmínky pro jejich osobnostní i profesní rozvoj. Pod dozorem dvou
instruktorů odborného výcviku se zde dokáží zapracovat na širší škále truhlářských
výrobků, strojů i zařízení a je jim umožňována v období prázdnin i žákovská „brigáda“.
Veškeré práce učňů pro firmu jsou řádně vedeny za úplatu.
Vzhledem ke kvalitě tohoto odborného střediska a stoupající kvalitě výrobků ze strany
učňů škola v tomto školním roce zrealizovala několik žákovských prodejů a také
výroby na zakázku.
Nezměnily se však stále nepříliš šťastné podmínky pro tělesnou výchovu a sport, dále
je využíváno pronájmu tělocvičny. Přesto je veškerá sportovní aktivita studentů na
škole pedagogy velmi podporována a žáci v reprezentaci školy dosahují vynikajících
výsledků.
Stravování pedagogů vzhledem k malému zájmu nebylo smluvně realizováno.
Stravování žáků je také stále zajištěno smluvně na Střední škole řemesel.
Vzdělávací a personální politika Soukromé střední odborné školy a Středního
odborného učiliště, s.r.o.


Oblast DVPP je široce naplňována účastí učitelů na různých vzdělávacích
akcích, pozitivně je hodnocen zejména jejich vlastní zájem vzdělávat se,
získávat další odborné znalosti a samostatně tyto kurzy vyhledávat a podávat
návrhy směrem k vedení školy. Pedagogové také splnili veškeré požadavky v
přípravě na státní maturitní zkoušku.



Docházelo k pravidelným schůzkám předmětových metodických komisí a
schůzkám předsedů předmětových komisí s vedením školy, kde byly
prezentovány výsledky jejich práce formou reportů ze zasedání. Cílem
setkávání byla mimo jiné i příprava žáků ke společné i profilové části maturitní
zkoušky, k jednotným závěrečným zkouškám, vyhodnocování ŠVP, řešena
byla také technická úroveň vyučování a využití IT a audiovizuální techniky při
výuce.



V nových školních vzdělávacích programech byla věnována velká pozornost
počítačové, finanční a čtenářské gramotnosti žáků, především jejich praktické
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aplikaci.


Třídní schůzky byly organizovány v červnu pro budoucí první ročníky a během
školního roku v listopadu a dubnu pro rodiče žáků školy. Zájem rodičů není
uspokojivý, především u problémových žáků. Třídní učitelé tak posléze
informují rodiče telefonicky nebo písemně, velmi se osvědčila komunikace s
rodiči prostřednictvím emailu.



Podpora romských žáků středních škol pokračovala i v tomto školním roce v
plné spolupráci se sociálními odbory.



Výchovné poradenství plnilo a plní zadané úkoly díky dobré spolupráci třídních
učitelů, učitelů odborného výcviku a ostatních vyučujících. Daří se podchytit
většinu problémových žáků. Výchovné poradenství a činnost metodika
prevence má pevný plán, je pravidelně vyhodnocován a o masovém působení
na téměř všechny žáky naší školy svědčí počet žáků, kteří se různých akcí v
této oblasti zúčastnili. Přesto se přísná pravidla pro netoleranci absencí žáků a
jejich podprůměrného prospěchu projevila ve značném množství opravných
zkoušek a zkoušek za absenci.

Přehled vyučovaných oborů ve školním roce 2013/2014
33-56-H/01

Truhlář – 1. - 3. ročník (ŠVP)

33-56-H/01

Truhlář – 1. ročník (1-leté zkrácené studium – ŠVP)

48-63-M/01

Veřejnosprávní činnost – 1. - 5. ročník (ŠVP)

64-41-L/51

Podnikání – 1. ročník (nástavbové denní studium)

64-41-L/51

Podnikání – 1. – 3. ročník (nástavbové dálkové studium)

75-31-J/01

Pedagogika pro asistenty ve školství – 1. a 2. ročník (dálkové studium)
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Strategie rozvoje vzdělávání na škole
Strategie školy byla vytvořena ve školním roce 2010/2011 pro období 2011–2015,
tudíž jsou stále plněny závazky a cíle této strategie.
Výchovně – vzdělávací proces


vzdělávání dle zpracovaných ŠVP, zcela v souladu s potřebami žáků a
politikou zaměstnanosti regionu



snaha o otevření oboru Čalouník a zajištění jeho propagace a patřičného
zájmu o obor



udržení stávající kapacity a naplněnosti vyučovaných oborů



příprava žáků pro úspěšné zakončení studia zcela v souladu s požadavky
státní maturity



kromě již zavedených prospěchových stipendií i nadále splňovat parametry
nadstandardů soukromé školy v oblasti získání dalších osvědčení z oblasti
jazyků, ICT, finanční gramotnosti



v průběhu studia mají studenti možnost za zvýhodněných podmínek získat také
řidičské oprávnění

Personální zajištění:


pro zajištění plné kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického sboru je konáno
maximum prostřednictvím DVPP, doplňujících studií pro učitele středních škol
či studií dalších předmětů



rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které je školou patřičně
podporováno



kvalifikace koordinátorů EVVO, ICT a metodika prevence

Technicko-materiální zajištění:


byly navýšeny počty dataprojektorů ve škole tak, aby byl v každé třídě
umožněn přístup k této audiovizuální technice



v každé třídě byl dán k dispozici jeden PC i pro administrativní účely učitele,
kde byla zprovozněna elektronická třídní kniha a systém Bakaláři



pořízeny licence pro výuku AUTOCADu a písemné komunikace



zajištěny nové licence pro výuku ICT



došlo k rozšíření nabídky knihovny zejména v oblasti literatury ze Seznamu
literárních děl, cizojazyčné a právní literatury



dochází k navyšování učebních pomůcek do jednotlivých předmětů s
přihlédnutím na potřeby vlastních školních vzdělávacích programů
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Prevence sociálně patologických jevů:


včasné rozpoznávání nežádoucích jevů u žáků



snaha o minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů



spolupráce s partnery v oblasti prevence i vlastní profesionalizace formou
vlastního metodika prevence



příprava projektů zaměřených na preventivní aktivity a tím vlastně rozšíření
zájmové a volnočasové nabídky pro žáky (formou Studentského parlamentu,
sportovních aktivit, zapojení se do regionálních projektů pořádaných školou či
městem)

Celoživotní vzdělávání:


realizace kurzů pro veřejnost v oblasti jazykové přípravy, ICT či odborně
laděných kurzů



realizace rukodělných a výtvarných seminářů



stále je snaha o otevření hlídacího koutku pro děti, zejména vzhledem k cílové
skupině matek na mateřské dovolené, které oceňují možnost vlastní
seberealizace a zároveň využití „hlídacích“ služeb v době, kdy ony navštěvují
školu

Mimoškolní a volnočasové aktivity:


zajištění fungování Studentského parlamentu a podíl na jeho aktivitách v
maximálním rozsahu



nabídka zahraničních akcí a pobytů – snaha pedagogů o větší zájem ze strany
studentů, který je v současnosti velmi malý



snaha o udržení nabídky a navštěvovanosti stávajících aktivit školy

Žáci naší školy při realizaci projektu Den cyklistiky
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2. Soukromé střední odborné učiliště
Teoretická výuka
Probíhá pod vedením zkušených učitelů - odborníků v učebnách budovy školy.
K žákům je uplatňován individuální přístup, zvláštní péče je věnována jak
talentovaným žákům, tak i žákům, kteří mají ve výuce problémy.
Od školního roku 2012/2013 probíhá výuka ve všech ročnících dle školního
vzdělávacího programu.
Všichni žáci školy procházejí výukou ovládání osobních počítačů ve výborně
vybavených 2 počítačových učebnách, kde zcela v souladu s přípravou jejich
profese. Žáci oboru truhlář 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, ruština),
která je rozšířena i o jazyk ruský, o který je v současné době zvýšený zájem.
Naopak výuka německého jazyka je v současnosti v útlumu.
Učitelé všech předmětů se kromě náležitého zvládnutí daného učiva zaměřují
také na zvýšení úrovně komunikace, 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 kriminality a drogové problematiky 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,

branný

seminář,

výcvik

sociálních

dovedností,

kurz

mediální

komunikace a jazykový kurz. Tyto pobytové akce prostupují všemi ročníky.
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Praktická výuka
Je od školního roku 2011/2012 realizována ve spolupráci s Jitonou a. s. Třebíč,
v nových prostorách a s nejenom dostatečným materiálním vybavením, ale i
technickým zázemím, 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 v provozu
Jitony ovládat potřebné stroje a výrobní zařízení. Zde už skutečně vyrábí či
opravují nejenom výrobky pro zákazníky, ale účastní se i sériové výroby.
V letošním školním roce úspěšně pokračuje prodej žákovských výrobků oboru
truhlář a zakázková výroba.
Úroveň teoretických znalostí a praktických dovedností našich absolventů
způsobila, že mnoho žáků tohoto oboru spolupracuje s Jitonou i o prázdninách
a absolventi posledního ročníku obdrží i nabídku zaměstnání v místě svého
odborného výcviku. Absolventi tohoto učebního oboru na naší škole se tak
mohou pyšnit téměř stoprocentní zaměstnaností.
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Učební plány
Truhlář - Školní vzdělávací program
Evidenční číslo SVP 02/2009
učební obor 33-56-H/01
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)
Technologickokonstrukční příprava
(TKP)
Odborný výcvik (ODV)
Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

TZ-1.
ročník

2

2

1

0

2
1
1
1
1
1
1

2
1
1
0
0
1
1

2
1
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
1

1

1,5

0

0

0
2

0,5
1

2
2

2
2

0

0

2

2

2
2
1

2
1
2

3
0
0

6
2
1

0

1

1

1

15
33

15
32

15
31

15
32

Využití týdnů v průběhu školního roku

Výuka a odborný výcvik
Lyžařský výcvik
Adaptační seminář
Sportovní den
Branný seminář
Preventivní aktivity, exkurze
Projekt
Závěrečná zkouška
Rezerva
Celkem

1.
33
1
0,6
0,2
0
1
0,2
0
4
40
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2. ročník
34
0
0
0,2
0,6
1
0,2
0
4
40

3.
32
0
0
0,2
0
1
1
1,6
4,2
40

Znáte naše žáky?
Obor: Truhlář
1.TR
Hodek Lukáš

Okříšky

Hort Ondřej

Naloučany

Jura Jan

Lipník

Mareček David

Okříšky

Sedlák Jan

Blížkovice

Kubánek Martin

Třebíč

Ochrana Miloš

Třebíč

1.TZ
Bobek Roman

Třebíč

Caha František

Třebíč

Široký Jiří

Třebíč

2.TR
Dobeš Ondřej

Stařeč

Hájek Patrik

Račice

Kocián Jakub

Třebíč

Novotný Michal

Rapotice

Roubec Martin

Třebíč

Rouš Jiří

Hodov

3.TR
Boudný Jakub

Okříšky

Cejpek Denis

Budišov

Doležal Jan

Třebíč

Holubář Milan

Budišov

Koudelka Roman

Třebíč

Tomko Marek

Třebíč

Úspěšní absolventi oboru Truhlář
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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 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:
1. ročník – adaptační seminář a lyžařský výcvik,
2. ročník – branný seminář a výcvik sociálních dovedností,
3. ročník - kurz mediální výchovy
4. ročník - intenzivní jazykový kurz
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 k žákům.
Kromě bohatých nabídek řádného denního či dálkové studia se ve školním
roce 2013/2014 dostalo do podvědomí žáků také velké množství mimoškolních
a volnočasových aktivit, které pro značný zájem postupně během roku přerostly
v aktivity školní a staly se platnou součástí studijních programů (členství
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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)



vyniká 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
Veřejnosprávní činnost - Školní vzdělávací program
Evidenční číslo SVP 01/2009
studijní obor 68-43-M/01
1. až 4. 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)

1. ročník
3
4
3
2
0
0
1
0
0
3
2

2. ročník

3. ročník

4. ročník

3
4
2
1
0
0
0
1
0
2
2

3
4
2
0
2
0
0
0
2
2
2

3
5
0
0
0
1
0
0
0
2
2

2

2

2

1

2
0
0
2
2
0
2
2
1
0

2
0
0
3
3
0
2
0
0
3

0
2
1
3
3
1
0
0
0
2

0
2
0
3
4
2
0
0
0
0

2

3

2

2

0
0

0
0

0
0

2
2

33

33

33

29

Celkem

Využití týdnů v průběhu školního roku
Výuka
Lyžařský výcvik
Adaptační seminář
Praxe
Sportovní den
Branný seminář
Mediální komunikace
Projekt
Maturitní zkouška
Rezerva
Celkem

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

3.ročník

4.ročník

33
0
0
2
0,2
0,6
0
0,4
0
3,8
40

32
0
0
2
0,2
0
0,6
1
0
4,2
40

30
0
0
0
0
0
0
1
2
4
37

Veřejnosprávní činnost - Školní vzdělávací program
Evidenční číslo SVP 01/2009 – II. část
studijní obor 68-43-M/01
1. až 5. 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

1.
ročník
20
20

2.
ročník
20
20

3.
ročník
20
20

4.
ročník
30
30

5.
ročník
30
30

20

20

20

0

0

20
0
0

20
0
0

0
20
0

0
0
20

0
0
20

10
10
0

0
0
20

0
0
0

0
0
0

0
0
0

20
0

20
0

20
20

20
20

0
10

0
0
0
20
20
0
20
10
10
0
20

20
0
0
20
20
0
20
0
0
0
20

20
0
0
20
20
0
0
0
0
20
20

0
20
20
20
20
0
0
0
0
20
0

0
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0

0

0

0

0

20

0
220

0
220

0
220

0
220

20
210
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Znáte naše žáky?
Obor: Veřejnosprávní činnost – denní studium

4.VS
Bártová Lucie, Velká Bíteš
Carda David, Třebíč
Coufalová Veronika, Dukovany
Filipčíková Šárka, Náměšť n. Oslavou
Jaša Tomáš, Rudíkov
Jochová Zuzana, Budišov
Kloudová Marcela, Třebíč
Komínková Kateřina, Budišov
Kroupová Anette, Kralice n. Oslavou
Mašek Martin, Třebíč

Mezlíková Irena, Rudíkov
Miklíková Kristýna, Hrušovany n. J.
Pejpková Alena, Březník
Pospíšilová Eva, Vlčatín
Prokešová Sára, Třebíč
Rygl Luboš, Třebíč
Skřivánková Jana, Náměšť n. Osl.
Táborská Michaela, Dačice
Vejmelka David, Rokytnice n. Rok
Dobešová Gabriela, Třebíč
Bučková Kristýna, Třebelovice

3.VS
Bazalová Aneta, Náměšť nad Osl.
Biharyová Natálie, Třebíč
Carda David, Třebíč
Drápela Radek, Třebíč
Dočekalová Kristýna, Třebíč
Hél Pavel, Třebíč
Horká Simona, Ruda
Chlupáčková Hana, Třebíč
Hélová Andrea, Třebíč
Justová Lucie, Velké Meziříčí
Knotek Petr, Třebíč
Konečná Denisa, Třebíč
Kosíková Barbora, Náměšť nad Osl.
Křivánková Nikola, Náměšť nad Osl.
Schwarzová |Tereza, Studená
Škarková Veronika, Budišov

Kyprá Ivana, Jaroměřice n. R
Maleta Eugenia, Třebíč
Nečesalová Lucie, Třebíč
Nestrová Zdeňka, Náměšť n. O.
Horká Kamila, Třebíč
Piechowicz Vojtěch, Třebíč
Růžičková Daniela, Jaroměřice n.R.
Slováková Alena, Třebíč
Šoukalová Vlasta, Benetice
Krausová Anna, Třebíč
Tomková Nikola, Jaroměřice n. R.
Topilová Hana, Vladislav
Vrzal Rostislav, Třebíč
Žolnierčík Pavel, Český Rudolec
Zoubková Michaela, Třebíč

2.VS
Beránková Miroslava, Lesonice
Cvečková Kristýna, Mohelno
Doležal Matouš, Mastník
Balík Tomáš, Třebíč
Huňáková Anna, Třebíč
Jahoda Josef, Třebíč
Kořínková Blanka, Budišov
Kučera Nazar, Výčapy
Kuglíková Štěpánka, Třebíč

Macková Barbora, Valeč
Petřík Milan, Třebíč
Pospíšil Martin, Velké Meziříčí
Sapíková Andrea, Jaroměřice n. R.
Tomková Renáta, Číměř
Valešová Klára, Mohelno
Veselá Nikola, Třebíč
Vítová Markéta, Hodov
Sivák Karel, Třebíč
Vítová Jitka, Brno
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1.VS
Černá Dominika, Třebíč
Ferdová Michaela, Rokytnice nad R.
Froldová Valentýna, Třebíč
Hájková Simona, Hrotovice
Horáčková Kateřina, Třebíč
Kotrba Michal, Třebíč
Kubeš Vilém, Třebíč
Mičová Anita, třebíč
Tomková Kateřina, Třebíč
Vošmerová Dominika, Lipník

Obor: Veřejnosprávní činnost – dálkové studium
5.DV
Cmár Petr, Náměšť nad Osl.
Číhalová Eva, Třebíč
Dokulil Jakub, Výčapy
Dvořáková Simona, Třebíč
Hlaváčková Eva, Třebíč
Jarušauskasová Denisa, Třebíč
Keliárová Eva, Náměšť nad Osl.
Keliárová Marie, Náměšť nad Osl.
Mokrejšová Eva, Hamry
Pokorná Lenka, Předín

Neuman Tomáš, Okřešice
Kubová Klára, Třebíč
Martinů Michaela, Třebíč
Pavlíčková Petra, Třebíč
Pokorný Josef, Lesonice
Vrbová Hana, Třebíč
Valová Jana, Kralice nad Osl.

4.DV
Abrahámová Hana, Hrotovice
Bartáková Lucie, Velké Meziříčí
Burešová Michaela, Třebíč
Fiala Jan, Náměšť nad Oslavou
Charvát Lukáš, Třebíč
Jonášová Lucie, Třebíč

3.DV
Filipová Simona, Pohořelice
Klímová Renata, Okříšky
Štěrbová Kateřina, Dačice
Lorencová Lenka, Okříšky
Jelečková Kristýna, Třebíč

Krotká Tereza, Jaroměřice n. R.
Maleta Oksana, Třebíč
Novotná Ilona, Jaroměřice n. R.
Králová Jana, Náměšť n. Osl.
Rybníčková Veronika, Březník

Malá Petra, Jihlava
Kosová Petra, Třebíč
Krejčová Marta, Litohoř
Šoukalová Daniela, Jaroměřice n.R.
Stach Jakub, Třebíč

- 22 -

2.DV

Dušková Nikola, Třebíč
Filipský Karel, Jevišovice
Franc David, Třebíč
Huďová Sandra, Jihlava
Chládek Pavel, Třebíč
Salaák Jan, Třebíč

Krystínová Šárka, Jihlava
Marová Markéta, Blížkovice
Nečasová Veronika, Náměšť n. Osl.
Chapkewych Anastasiya, Třebíč
Poláček Petr, Jihlava
Zemanová Andrea, Třebíč

1.DV
Navrátilová Kateřina, Třebíč
Solařová Patricie, Třebíč
Veleba Aleš, Velké Meziříčí
Vychytilová Michaela, Telč
Yamaki Mia, Náměšť nad Osl.

Průchová Markéta, Jihlava
Šnytová |Zdeňka, Vladislav
Vidláková Marcela, Lipník
Soukopová Monika, Křižanov

Absolventka třídy 5.DV - Petra Pavlíčková přebírá v Synagoze ocenění za vynikající
studijní výsledky.
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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/51 – Podnikání
Evidenční číslo: SVP 04/2011
denní studium – vyučován pouze 1. ročník

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

Český jazyk a literatura

3

2

Cizí jazyk
Základy společenských
věd
Matematika
Základy biologie a
ekologie
Tělesná výchova

3

3

2

2

2

3

2

2

2

2

Výpočetní technika

3

3

Ekonomika podniku

3

3

Účetnictví
Písemná a elektronická
komunikace
Psychologie

4

4

2

2

2

0

Právo

2

2

Marketing a management

2

2

Praktická cvičení

1

1

Celkem

33

31
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Učební plány
Nástavbové studium
64-41-L/51 – Podnikání
Evidenční číslo: SVP 04/2011
dálkové studium – 1. až 3. ročník
Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk a literatura

30

20

20

Cizí jazyk
Základy společenských
věd
Matematika
Základy biologie a
ekologie
Výpočetní technika

30

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

0

20

20

20

Ekonomika podniku

20

20

20

Účetnictví
Písemná a elektronická
komunikace
Psychologie

0

20

30

20

20

0

20

0

0

Právo

0

20

20

Marketing a management

20

20

20

Praktická cvičení

0

0

20

220

220

220

Celkem

Předávání maturitních vysvědčení v Synagoze
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Znáte naše žáky?
Obor: Podnikání – denní studium
1.PD
Černý Radek, Třebíč
Kašpar Jakub, Vladislav
Konečná Pavla, Koněšín
Martinů Kateřina, Třebíč
Pavlíčková Kristýna, Budišov
Pusch Dominik, Třebíč
Vojanová Karolína, Třebíč

Čermák Filip, Třebíč
Kleilat Delbi Daniel, Třebíč
Ladič Tibor, Třebíč
Neuman Tomáš, Okřešice
Peštálová Veronika, Lipník
Skoumal Michael, Lipník

Obor: Podnikání – dálkové studium
3.DP
Dvořák Jan, Budišov
Dočekal Martin, Třebíč
Dvořák Petr, Třebíč
Grossová Kateřina, Třebíč
Holešinská Monika, Radkovice

Matoušková Iva, Náměšť n. Osl.
Číž Milan, Jaroměřice n. R.
Souček Vojtěch, Třebíč
Štourač Radek, Třebíč
Vašíčková Michaela, Třebíč

2.DP
Doležalová Ludmila, Rudíkov
Škarvada Vladimír, Stařeč

Hrůza Marek, Čáslavice
Hutařová Jitka, Hrotovice

1.DP
Bernat Ludvík, Budišov
Houzar Bohumír, Třebíč
Kupčíková Ivana, Třebíč
Nešetřil Martin, Třebíč
Kolář Kamil, Třebíč
Smejkalová Zdeňka, Stařeč
Staňková Michaela, Dukovany

Fiala Lukáš, Moravské Budějovice
Janeček Pavel, Třebíč
Mikulová Lenka, Jaroměřice n.R.
Pokorná Jana, Třebíč
Procházka Roman, Jaroměřice n.R.
Staněk Petr, Dukovany
Pavelková Gabriela, Třebíč

Třída 3.DP a 2.DP
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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

- 27 -

Znáte naše žáky?
Obor:
Pedagogika pro asistenty ve školství

2.AS
Bendová Jaroslava
Brabcová Jana
Horká Hana
Kosová Jana
Skoupilová Veronika
Uchytilová Martina
Strnad Patrik
Švaříčková Iveta
Veselá Blanka
Zichalová Martina
Zvěřinová Vendula

Brno
Třebíč
Třebíč
Mokrá
Vladislav
Třída 2.AS po závěrečných zkouškách
Rudíkov
Moravské Budějovice
České Budějovice
Třebíč
Třebíč
Třebíč

1.AS
Bajáková Denisa
Čurdová Aneta
Dobrovolná Dita
Filová Ivana
Horáková Monika
Hortová Karolína
Karpíšková Ivana
Klárová Zdeňka
Kozlíčková Lenka
Králová Michaela
Krejčová Zuzana
Lakatošová Lucie
Lorencová Lenka
Parkanová Petra
Pažourková Radka
Ochranová Kateřina
Ptáčková Nikola
Radová Anna
Svědirohová Eva
Šoukalová Daniela

Třebíč
Lipník
Vladislav
Čechtín
Jihlava
Naloučany
Jaroměřice n. R.
Stařeč
Třebíč
Třebíč
Třebíč
Třebíč
Okříšky
Třebíč
Třebíč
Třebíč
Valeč
Morav. Budějovice
Třebíč
Jaroměřice n. R
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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 2013/2014 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
33-56-H/01 Truhlář – jednoleté zkrácené studium
64-41-L/51 Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium
75-31-J/01 Pedagogika pro asistenty ve školství – dvouleté dálkové
studium
U všech oborů již 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 stanoveném 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 2013/2014
Studijní výsledky oboru veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) – ŠVP
Prospěch
vyznamenání prospělo neprospělo
1
8
1
2
16
3
1
26
4
0
20
1
2
6
1
0
10
3
0
8
4
0
10
3
0
13
5

Celkový
průměr
2,31
2,14
2,73
2,90
2,08
2,38
2,15
2,35
2,49

Obor vzdělání: truhlář (33-56-H/01) – ŠVP
Prospěch
Označení
Počet žáků
třídy
vyznamenání prospělo neprospělo
1.TR
7
0
5
2
2.TR
6
0
3
3
3.TR
6
0
6
0
1.TZ
3
1
0
2

Celkový
průměr
2,62
2,24
2,66
1,00

Obor vzdělání: podnikání (64-41-L/51)
Prospěch
Označení
Počet žáků
třídy
vyznamenání prospělo neprospělo
1.PD
14
0
12
2
1.DP
17
2
11
4
2.DP
5
0
3
2
3.DP
7
0
6
1

Celkový
průměr
2,79
2,04
2,21
2,56

Označení
třídy
1.VS
2.VS
3.VS
4.VS
1.DV
2.DV
3.DV
4.DV
5.DV

Počet žáků
10
21
31
21
9
13
12
13
18

Obor vzdělání: pedagogika pro asistenty ve školství (75-31-J/01) – ŠVP
Prospěch
Označení
Celkový
Počet žáků
třídy
průměr
vyznamenání prospělo neprospělo
1.AS
22
7
12
3
1,63
2.AS
9
5
2
2
1,33
Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek
Označení
třídy

4.VS (MZ)
5.DV (MZ)
3.DP (MZ)
3.TR (ZZ)
1.TZ (ZZ)
2.AS (ZZ)

Počet žáků
připuštěných

vyznamenání

15
10
6
5
1
7

0
0
0
1
1
4
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Prospěch
prospělo

11
1
3
4
0
3

neprospělo

4
9
3
0
0
0

5. Personální zajištění
V letošním školním roce pracoval na škole ustálený téměř plně kvalifikovaný
pedagogický sbor složený převážně z interních vyučujících. Vzhledem ke klesajícímu
počtu žáků a snižování úvazků byl s některými vyučujícími rozvázán pracovní poměr a
byli přijati na DPČ.
Personální zajištění výuky
Vedení školy
Vyučované
předměty

Jméno a příjmení

Funkce

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

matematika, chemie
volnočasové aktivity

ředitelka školy
výchovný poradce

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

dějepis
základy společenských
věd

zástupce ředitele

Jana HORTOVÁ

----

Provozní pracovnice

Interní učitelé
Jméno a příjmení

Vyučované
předměty

Funkce

Mgr. Ivona DOBEŠOVÁ
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta přírodovědecká
4 roky praxe, odborná kvalifikace

zeměpis
biologie
ekologie

učitelka
koordinátor EVVO

Mgr. Pravoslava FIALKOVÁ
MU Brno
Probíhající studium
20 let praxe

anglický jazyk
ruský jazyk

učitelka

Bc. Zdenka FIŠEROVÁ
Student MZLU, PEF
28 let praxe, odborná kvalifikace

písemná a elektronická
učitelka
komunikace, ekonomika
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Mgr. Jana CHALUPNÍKOVÁ
VGPI Volgograd, JČU Č. Budějovice
31 let, odborná kvalifikace

Anglický jazyk, ruský
jazyk

učitelka

Mgr. Ludmila KARPÍŠKOVÁ
FF Univerzity J. E. Purkyně Brno
27 let praxe, odborná kvalifikace

český jazyk
dějepis

učitelka

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

německý jazyk

učitelka

Jiří KOPEČEK
SOU Přímětická, Znojmo + DPS
25 let praxe, odborná kvalifikace

odborný výcvik - truhlář

instruktor odborného
výcviku

Petra Kopečková
Jihočeská univerzita
Probíhající studium
5 let praxe

český jazyk
společenské vědy
německý jazyk

učitelka

Mgr. Antonín MALACH
UP Olomouc,
4 roky praxe, odborná kvalifikace

matematika
výpočetní technika

učitel
koordinátor ICT

Zdeněk MELÁN
SOU Přímětická, Znojmo + DPS
30 let praxe, odborná kvalifikace

odborný výcvik - truhlář

instruktor odborného
výcviku

Odborné truhlářské
předměty

učitelka

Ing. Jitka POLÁKOVÁ
TU Zvolen, fakulta dřevařská
18 let praxe, odborná způsobilost

Externí učitelé

Jméno a příjmení

Vyučované předměty

Funkce

Mgr. Andrea BALOUNOVÁ
Univerzita Palackého Olomouc
Fakulta pedagogická
4 roky praxe, odborná kvalifikace

Odborné předměty oboru
Učitelka od 1. 9. 2013 –
Pedagogika pro asistenty
do 15. 3. 2014
ve školství

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

účetnictví
veřejné finance
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učitelka

JUDr. Božena DOLEJSKÁ
UJEP Brno, právnická fakulta
25 let praxe, odborná způsobilost

veřejná správa

Mgr. Božena FÁBEROVÁ
Univerzita Palackého, Olomouc
Univerzita J. A. Komenského Praha
35 let praxe, odborná kvalifikace

Odborné předměty oboru
Učitelka od 15. 3. 2014 –
Pedagogika pro asistenty
do 30. 6. 2014
ve školství

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

odborné truhlářské
předměty

učitel

Ing. Irena HEJZLAROVÁ
VŠE Praha
Fakulta národohospodářská + DPS
28 let praxe, odborná kvalifikace

ekonomické předměty

učitelka
metodik prevence

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

tělesná výchova
fyzika
odborné truhlářské
předměty

učitel

Mgr. Zuzana LEŽÁKOVÁ
MU Brno, fakulta právnická
5 let praxe, odborná způsobilost

právo

učitelka

Mgr. Pavla NEČASOVÁ
Univerzita J. E. Purkyně
40 let praxe, odborná způsobilost

psychologie
odborné předměty asistenti

učitelka

Mgr. Zuzana ROZSYPALOVÁ
MU Brno odborná kvalifikace
8 let praxe, odborná kvalifikace

anglický jazyk
německý jazyk

učitelka

PhDr. Mgr. Zdeňka VAŇKOVÁ
FF UJEP a PrF MU Brno
37 let praxe, odborná kvalifikace

právo

učitelka

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

výpočetní technika
informační technologie

učitel
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učitelka

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2013/2014 bylo vzdělávání zaměřeno na doškolení pedagogických
pracovníků v oblasti společné části maturitních zkoušek z hlediska nových změn, dále
na vzdělávání v oblasti propojení oboru truhlář s praxí, na vzdělávání v oblasti EVVO a
v neposlední řadě na odborné jazykové vzdělávání
.
Mgr. Jana Chalupníková byla nominována na zadavatele, ale chybou systému nebyla
v tomto školním roce zařazena.
Škola má proškoleny dva školní maturitní komisaře, dva hodnotitele pro český jazyk a
literaturu, dva hodnotitele pro anglický a ruský jazyk a jednoho hodnotitele pro
německý jazyk.
Dále máme 11 (jedenáct) zadavatelů a z nich osm i pro žáky s přiznaným
uzpůsobením podmínek.
Mgr. Ciešlak Leszek

Konzultační seminář pro management škol 2013
BOZP ve školách a školských zařízeních – 12. 11. 2013
PO ve školách a školských zařízeních – 12. 11. 2013

Mgr. Dobešová Ivona

Klima v tísni – Společnost Člověk v tísni
Energie pro budoucnost – Občanská iniciativa pro
ochranu životního prostředí

Mgr. Fialková Pravoslava Studium pro získání kvalifikace
Bc. Fišerová Zdenka

Akademie Sting – obor Podniková ekonomika a
management
Pilotní zkouška z korespondence a informační seminář
Konzultační semináře pro zadavatele MZ

Ing. Hejzlarová Irena

Studium pedagogiky – NIDV Jihlava

Ing. Hrušková Renata

Konzultační seminář pro management škol 2013

Mgr. Chalupníková Jana

Výuka ruského jazyka a reálie Ruska – NIDV Jihlava
Kurz odborné angličtiny se zaměřením na obchod a
marketing – NIDV Jihlava

Mgr. Kopáčková Vladimíra Konzultační semináře pro zadavatele MZ
Kopeček Jiří

Studium pedagogiky – NIDV Jihlava

Kopečková Petra

Studium k dokončení kvalifikace a aprobace – ukončeno
v 05/2014
Seminář rétoriky

Melán Zdeněk

Studium pedagogiky – NIDV Jihlava

Ing. Poláková Jitka

Spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a
zapracování do švp – Národní ústav pro vzdělávání
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7. Předmětové metodické komise
Zasedání komise svolává předseda komise nejméně jedenkrát za čtvrtletí. Ze
zasedání se pořizuje písemný zápis, který odevzdává předseda komise ředitelce
školy.
Předseda zodpovídá za realizaci plánovaných projektů a ostatních plánovaných cílů
metodické komise, pro jednotlivé úkoly jmenuje odpovědné pedagogy – členy komise.
Po realizaci jednotlivých cílů zajistí předseda komise jejich propagaci – informace pro
vedení školy, nástěnka, prezentace závěrečných prací aj.
Plány metodických komisí pro školní rok 2013/2014 odevzdejte nejpozději do 9. září
2013.
Na prvním zasedání metodické komise je nutné projednat:
- učebnice popř. jiné studijní materiály do jednotlivých předmětů, podle kterých
bude probíhat výuka
- připravit zadání projektů resp. seminárních prací, které budou zadávány žákům
(každý student by měl za školní rok pracovat samostatně na několika
projektech – samozřejmě různého rozsahu) – sestavit jejich přehled a
zpracovat samostatně jako přílohu zápisu. (třída, téma, podmínky a rozsah
zpracování aj.)
- plán exkurzí a jiných aktivit mimo běžnou výuku (zpracovat samostatně jako
přílohu)
- požadavky na materiál a dovybavení, nákup knih apod.
- plán vzdělávání pedagogů + příprava na státní maturity (u předmětů, kterých
se to týká)
- požadavky na využití učeben
- změny ve výuce v souladu se ŠVP
- návrhy na mimoškolní činnost, rekvalifikace, akreditace, kurzy aj.
- návrhy materiálů pro webové stránky, včetně možností pro studenty, aby jich
bylo co nejvíce využíváno, stejně tak využívání školní knihovny
Za nástěnky ve třídách (velké vzadu) zodpovídají jednotlivé metodické komise resp.
jejich předsedové popř. určený člen dle následujícího rozpisu. Nástěnka bude sloužit
právě pro propagaci práce dané komise.
Komise pro český jazyk – zodpovídá (Ka) – 1.VS + levá nástěnka na hlavní chodbě
(1/2)
Komise pro přírodovědné předměty (Do) – 2.VS + levá nástěnka na hlavní chodbě
(1/2)
Komise pro ekonomické předměty (He) – 1.PD
Komise pro veřejnou správu a právo (Dl) – 4.VS
Komise pro společenskovědní předměty (Kk) – 3.VS
Komise pro odborné truhlářské předměty (Fi) – 1.TR
Komise pro odborné truhlářské předměty (Po) – 3.TR
Učebna PEK – zajišťuje osoba zodpovědná za učebnu (Fš)
Učebna JAZ – komise pro cizí jazyky (Fk)
Učebna VYT - zajišťuje osoba zodpovědná za učebnu (Ma)
Sítě zadní chodba (Cha)
Síť roh (He)
Komise pro český jazyk - CJL, JAP, CCJ, CEJ aj.
Předsedkyně: Mgr. Ludmila Karpíšková
Členové:
P. Kopečková
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Komise pro společensko-vědní předměty – DEJ, OBN, SPK, APS, EST, ZSV, HCS
aj.
Předsedkyně: P. Kopečková
Členové:
Mgr. I. Dobešová, Mgr. L. Ciešlak, Mgr. L. Karpíšková, Mgr. V.
Kopáčková
Komise pro cizí jazyky – ANJ, NEJ, KAJ, KNJ, RUJ, KRJ
Předsedkyně: Mgr. Jana Chalupníková
Členové:
Mgr. V. Kopáčková, Mgr. P. Fialková
Komise pro přírodovědné předměty – MAT, FYZ, CHEM, BIO, ZEM, ZEK
Předsedkyně: Mgr. Ivona Dobešová
Členové:
Mgr. A. Malach, K. Láznička, Ing. R. Hrušková
Komise pro ekonomické a administrativní předměty – PEK, EKO, ESP, DEM,
VYT, POP, ITE, CHP, MAM, VEF, UCE, PKA, EKP aj.
Předsedkyně: Bc. Zdenka Fišerová
Členové:
Ing. J. Bartesová, Ing. J. Vostal, Ing. I. Hejzlarová, Mgr. A. Malach
Komise pro veřejnou správu a právo – PRA, VES, CSR, SPR, SVS
Předsedkyně: JUDr. Božena Dolejská
Členové:
Mgr. R. Dohnalová, PhDr. Z. Vaňková
Komise pro odborné truhlářské předměty – TEC, ODK, VYZ, MAT, STT, MTR,
TKP aj.
Předseda:
Ing. Ladislav Fic
Členové:
K. Láznička, Z. Melán, J. Kopeček, Ing. J. Poláková
Komise pro odborné předměty asistenta – CAS, PAD, POZ, TPV, SSP, aj.
Předsedkyně: Mgr. Pavla Nečasová
Členové:
Mgr. A. Balounová, Ing. R. Hrušková
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8. Výchovné poradenství a prevence sociálně – patologických jevů
Ve školním roce 2013/2014 i nadále funguje Školní poradenské centrum, jehož složky
jsou:
Výchovný poradce – Ing. Renata Hrušková
Metodik prevence – Ing. Irena Hejzlarová
Právní poradenství – JUDr. Božena Dolejská
Finanční poradenství – Ing. Irena Hejzlarová
Všechny služby centra jsou poskytovány nejenom žákům, ale i zaměstnancům školy
zdarma.
V letošním roce opět převažovaly případy záškoláctví či neprospěchu. V několika
případech byly řešeny i problémy právního charakteru a ve dvou případech bylo nutné
finanční poradenství.
Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování
V letošním roce bylo evidováno 15 žáků s poruchami učení, z toho 1 žákyně se
zdravotním znevýhodněním-vozíčkářka. Všem těmto žákům jsou k dispozici tištěné
studijní materiály tak, aby byly eliminovány problémy plynoucí z jejich nepřehledných
někdy i nečitelných zápisů.
Vyučující jsou seznámeni s doporučeními PPP pro práci v jednotlivých předmětech.
Škola je vybavena bezbariérovými přístupy pro handicapované žáky včetně nově
zbudovaného výtahu.
Práce s talentovanými žáky
V letošním roce škola neměla talentované žáky. Těm nadprůměrným je nabízena
účast v soutěžích, v projektech školy i projektech mimoškolních a volnočasových.
Kromě těchto možností žáci, kteří dosáhli na konci každého pololetí průměru do 1,5 a
hodnocení

pouze

výborně

a

chvalitebně

z jednotlivých

předmětů,

získávají

prospěchová stipendia. Celková částka vyplacena na stipendiích za školní rok
2013/2014 činí 38.500,-- Kč.
Oblast prevence sociálně patologických jevů, realizace preventivního programu
školy
I tato oblast je začleněna do činnosti školního poradenského centra. I v letošním roce
byl vytvořen, doplněn, zrealizován a vyhodnocen minimální preventivní program.
V rámci MPP byl podán projekt „Kdo je připraven, není překvapen“ do Grantového
systému města Třebíče 2014 v programu Prevence kriminality a drogové problematiky,
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který byl podpořen. Realizace projektu se uskuteční od 09/2014 ve všech třídách
denního studia.
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). V případě vážnějších problémů vstupuje do řešení
vedení školy. Vše probíhá ve spolupráci s rodiči. Největším problémem se jeví
záškoláctví u plnoletých žáků, kde je práce s nimi velmi obtížná.
Na pedagogických radách metodik prevence pravidelně informuje o nových poznatcích
z této oblasti a o připravovaných resp. realizovaných preventivních programech pro
žáky školy.
Škola je nadále zapojena do SVI - systém včasné intervence, který v letošním roce
nebyl využit.

Adaptační seminář 1.VS, 1.TR a 1.PD
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9. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V rámci celoživotního učení byl realizován již 6 a 7. běh rekvalifikačního kurzu
„Pracovník v sociálních službách“, o který je opakovaně velký zájem. Rekvalifikační
kurz navštěvují i uchazeči evidovaní na Úřadu práce z řad nezaměstnaných.
Rekvalifikační kurz je akreditován na Ministerstvu práce a sociálních věcí a platnost
akreditace je do 10. 9. 2014.
V průběhu školního roku 2013/2014 byly zrealizovány dva (2) kurzy, které úspěšně
absolvovalo 38 frekventantů.
Akreditace instituce
Pracovník v sociálních službách
Pracovník v sociálních službách – osobní asistent

č. 2010/707-I
č. 2010/708-PK
č. 2010/709-PK

Vzhledem k tomu, že akreditace tohoto programu končí v 09/2014 vypracovali jsme
žádost novou, odpovídající novelizaci zákona o sociálních službách.
Jedná se o Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, jehož
akreditaci jsme získali na MPSV ČR 30. července 2014
č. 2014/1030-PK
Kromě tohoto programu jsme také zakreditovali na MPSV ČR kurzy v rámci povinného
vzdělávání pracovníků v sociálních službách a to:
1. Etické přístupy při práci s klienty v zařízeních sociálních služeb
akreditace č. 2014/1021-PC/PP
2. Vybrané rukodělné techniky jako vhodná forma aktivizace
akreditace č. 2014/1022-PC/PP
Všechny tyto kurzy budou realizovány v 1. pololetí šk. roku 2014/2015.
Mimo uvedené kurzy akreditované na MPSV ČR jsme získali také akreditace na
MŠMT ČR pro tyto kurzy, jehož cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci všech
typů škol a školských zařízení – akreditace čj.: MSMT-33912/2013-1-780
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enkaustika i. – malování rozehřátým voskem
Enkaustika 2 – americká enkaustika
Malování na hedvábí
Práce s polymerovými hmotami
Kurz aranžování
Základní techniky korálkování
Základy quillingu a embossingu

Rekvalifikační kurzy:
1. Účetnictví a daňová evidence
2. Designér interiérů – č.j.: MSMT- 44006/2013-1/986
Zrealizované kurzy v rámci projektu „Tvoř a raduj se“:
1. Veselé panenky z pedigu
2. Malování na hedvábí
3. Fimo, jak ho neznáte – retro fimo
4. Dekorační podzimní koště
5. Plstění jehlou
6. Adventní dekorace
7. Celoroční věnec ze sušeného materiálu
8. Velikonoční stromek
9. Hrátky s korálky
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Velikonoční stromek

Malování na hedvábí

10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
1. EU peníze středním školám – projekt „Učit nás baví“
Projekt byl úspěšně ukončen 30 .dubna 2014
Prioritní osa 1
Oblast podpory 1.5
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0618
Název projektu: Učit nás baví
Projekt byl zahájen 2. května 2012 a úspěšně ukončen byl 30. dubna 2014.
Cílem projektu bylo vytvořit celkem 464 digitálních učebních materiály a tím
inovovat způsoby výuky. 464 učebních materiálů je rozděleno do 22 sad z oblasti
čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti a inovace učebních materiálů.
2. Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy
Active Citizens je projekt, který společně realizují organizace British Council a
Člověk v tísni, o.p.s. – program Varianty. Cílem je vzdělávání učitelů a studentů, rozvoj
škol jako center komunitního života a tvorba nové metodiky. V současné době je do
projektu zapojeno 30 středních škol z celé republiky. Od roku 2013 i naše škola.
Jak projekt probíhá?
Každá škola je zastoupena dvěma učiteli. Během úvodního setkání a tří seminářů si
tito učitelé zážitkovou formou osvojí praktické techniky, jak žáky vést k lepšímu
poznání sebe sama, vztahů v jejich okolí, své vlastní komunity a k zapojení do
komunitního dění – vše tot se uskutečnilo ke konci školního roku 2012/2013
V další fázi, od září 2013, učitelé na svých školách vytvořili studentské týmy . Z naší
školy se zapojili žádi 1.PD – obor Podnikání. Žáci za pomoci učitele – Ing. Irena
Hejzalarová – analyzovali situaci v naší komunitě, definovali její potřeby a oslovili
externí partnery pro spolupráci (např. orgány státní správy, komerční subjekty, nebo
neziskové organizace). Spolu s nimi pak hledali řešení vybraného tématu. Naše téma
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– DEN CYKLISTIKY. Poté nastala fáze přípravy a realizace vlastního projektu, který
konkrétním způsobem přispěje ke zlepšení života v komunitě. Spolupráce mezi školou
a partnery na vlastním projektu vede k vytvoření dlouhodobých a oboustranně
přínosných vztahů.
Vyvrcholení byl právě DEN CYKLISTIKY, který se uskutečnil 20. května 2014
v prostorách bývalé firmy BOPO. Na tomto projektu dokonce došlo ke spolupráci
mnoha žáků školy všech oborů.
Jako host se akce zúčastnila místostarostka Města Třebíče Ing. Marie Černá a velkým
lákadlem bylo vystoupení světoznámého třebíčského bikera Tomáše Zejdy.
Myšlenkově metodika vychází z metodiky programu rozvoje komunit Active
Citizens, kterou organizace British Council používá v několika desítkách zemí světa.

Den cyklistiky
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3. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
V rámci tohoto operačního programu byly zpracovány dva projekty a obě projektové
žádosti byly schváleny. Samotná realizace klíčových aktivit bude zahájena v září 2014.
Zároveň se naše škola stala partnerem v projektu Učíme digitálně.

a) Název projektu:

FRAJEŘINKY PRO MATEŘINKY

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.00/48.0039
Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory:
7.1.3. – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Alokace: 5.538.976,80 Kč
Doba realizace: červen 2014 - červen 2015
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na vzdělávání cílové skupiny pedagogických pracovníků
mateřských škol v oblasti polytechnické výchovy, konkrétně v oblastech RVP "Dítě
a společnost" a "Dítě a jeho svět".
Jedná se o 5 na sobě nezávislých akreditovaných rukodělných seminářů, které
cílové skupině v různých možnostech a kombinacích nabízí seznámení se s
novými technikami tvoření, způsobem prezentací těchto technik a způsobem
využití pro jejich praxi. Realizací projektu chceme komplexně rozvíjet osobnost
pedagoga - důraz na rozvoj jemné motoriky a propojení s tématy okolního světa - a
tím přispět k zatraktivnění výuky v mateřských školách. Pedagog si může sám
vybrat různé možnosti kurzů a tím i technik tvoření, se kterými se bude nově
seznamovat nebo jejichž dovednosti bude prohlubovat a zároveň bude metodicky
školen, jak dále s danou technikou zacházet a propojit ji s dalšími tématy RVP
mateřské školy. Území dopadu na kraje Vysočina, Jihomoravský, Plzeňský,
Pardubický, Jihočeský a Středočeský.

b) Název projektu:

MY TO UMÍME

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.00/54.0069
Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory:
7.1.1. – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Projekt je realizovaný ve spolupráci se Speciální střední školou a základní školou
Žamberk.
Alokace: 3.077.886,04 Kč
Doba realizace: říjen 2014 - červenec 2015
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Anotace projektu:
Soukromá SOŠ a SOU, s.r.o. chce vytvořit pro žáky humanitního oboru
veřejnosprávní činnost vlastní středisko praxe, ve kterém si tak vlastními silami
zabezpečí kvalitně vykonávanou odbornou praxi, která dosud v mnoha případech
byla firmami a insitucemi sice zajišťována, ale podceňována.
Žáci v centru praxe budou vykonávat:
a) pod dohledem lektorů a mentora řešení případových studií zadávaných
pedagogy
b) pod dohledem lektorů a mentora konkrétní úkoly zadávané z řad nových
spolupracujících institucí
c) pod dohledem lektorů poradenskou činnost pro žáky Speciální střední školy
Žamberk za účelem vzniku a pomoci při vedení studentského minipodniku pro E
obory školy v Žamberku.
Výstupem projektu budou podpořené osoby (žáci oboru veřejnosprávní činnost) v
rámci vlastního centra praxe, nově zřízený studenstký minipodnik v Žamberku
a podpořené osoby (žáci Speciální střední školy v Žamberku) zapojené do chodu a
činností svého studentského minipodniku.

c) Název projektu:

UČÍME DIGITÁLNĚ

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.00/51.0026
Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název oblasti podpory:
1.3 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
Škola se projektu účastní jako partner s finančním příspěvkem společnosti Pontech
s.r.o.
Alokace: 848.000 Kč
Doba realizace: říjen 2014 - červenec 2015
Anotace projektu:
Projekt je určen pro učitele a ředitele ZŠ a SŠ. Podpoří školy v zavádění nových
moderních dotykových zařízení do vzdělávacího procesu, a to s přihlédnutím na
konkrétní obor a jeho metodicko-didaktickou stránku. Ředitelům škol pomůže
nastartovat plánování rozvoje ICT. Zúčastní se seminářů, kterém jim přinesou
potřebné odborné informace. Budou mít k dispozici konzultanta, který jim bude
oporou přímo ve škole.
Učitelům projekt umožní získat kvalitní mobilní zařízení. V rozsáhlém vzdělávání
posunou své dovednosti s technologiemi, které už ve škole mají, ovládat nově
získané zařízení a osvojit si didaktické postupy pro využití těchto zařízení se žáky
ve výuce.
Na školách, kde o to bude zájem, bude zřízena role metodika ICT, který bude
vzděláván tak, aby po ukončení projektu byl schopen působit jako poradce pro
učitele ve školách v regionu.
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11. 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.
Členství v organizacích
Škola je členem SSŠČMS (Sdružení soukromých škol
Čech, Moravy a Slezska) a v květnu 2012 podala žádost
o základní certifikaci kvality od SSŠČMS.
Tento certifikát kvality školy získala v prosinci školního
roku 2013/2014.
Škola byla členem Asociace institucí dalšího vzdělávání.
Členství na základě vlastní žádosti školy bylo ukončeno
v 01/2014.
Organizace zaměstnavatelů
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů je na vysoké úrovni. Je realizována
zejména zajišťováním praxe pro žáky 1. – 3. 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
Komerční banka, Třebíč
Obce regionu Třebíč
Pro realizaci odborného výcviku oboru truhlář je již třetím rokem naším hlavním
partnerem Jitona a. s. Třebíč a také tam někteří absolventi po ukončení studia
dostávají nabídku zaměstnání.
Dalšími partnery školy jsou:
Městské kulturní středisko Třebíč
Digital Action, Třebíč aj.
Kapucín Třebíč
RS Nesměř
BV Computers, s. r. o.
V rámci sportovních aktivit je škola členem Asociace školních sportovních klubů.
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12. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Prezentace školy začíná každým rokem
na veletrhu vzdělávání DIDACTA, který je
zaměřen na nabídku středních škol pro
žáky 9. ročníků. Veletrh je jednodenní po
roce se vrátil do prostor Střední
průmyslové školy Třebíč.
Webové stránky školy na www.ssossou.cz jsou pravidelně aktualizovány.
Prostřednictvím www stránek jsou
nabízeny i kurzy v rámci vzdělávání
dospělých a rekvalifikační kurzy.
Již druhým rokem školu úspěšně
prezentujeme i na facebooku, kde máme
zřízeny i skupiny pro komunikaci s žáky
školy.
Komunikací přes fb se dostáváme blíže k
našim žákům a komunikace mezi žáky a
školou a dále i mezi žáky samotnými je
intenzivnější a efektivnější. Velmi se nám
tento způsob osvědčil.
K prezentaci školy byla také v tomto školním roce využita i regionální média – zejména
Třebíčský zpravodaj, Třebíčský deník, Horácké noviny, stránky města www.trebic.cz
atd.
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. Škola zaštiťuje i
vydávání internetového časopisu Rozhraní, který získal již řadu ocenění na krajské i
republikové úrovni.
Tradiční akce Studentského parlamentu:
Ať se město zelená aneb … realizováno již 11. ročníků
Sportovní velikonoční turnaj – 8. ročník
Celostátní setkání dětských a studentských parlamentů – realizováno dvakrát

Didacta 2013
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13. Aktivity v rámci školy ve školním roce 2013/2014:
Září 2013
Studentské volby

Den jazyků

Říjen 2013
Poznávací zájezd do Anglie

Branný seminář

Jazykový kurz Bohuslavice
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Listopad 2013
Projekt 72 hodin

Žákovský prodej na Flér parádě

Prosinec 2013
Předvánoční Vídeň

Mikulášská besídka studentské společnosti

Leden – únor 2014
Akce „Podpora regionálních potravin“

Lyžařský výcvik – Krkonoše
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Putovní výstava Olgy Havlové na naší škol

Mezi návštěvníky výstavy bylo i vedení města Třebíče

Březen 2014
Pravidelné rukodělné semináře v projektu „Tvoř a raduj se“
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Duben 2014
Výcvik sociálních dovedností

Kurz Mediální komunikace

Květen 2014
Den Cyklistiky

Projekt „Ukliďme si Česko“

Červen 2014
Maturitní a závěrečné zkoušky

Vyřazení absolventů v Synagoze
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14. Další projektová činnost
Naše škola má velmi bohatou mimoškolní činnost, kterou významným způsobem také
podporuje.
Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány tyto projekty:
1. Studentský parlament města Třebíče
2. Časopis Rozhraní – internetové vydání
3. Recyklohraní
4. Jeden svět na školách
5. Poznej minulost svého města
6. Den cyklistiky – ve spolupráci s Active Citizens
a podány tyto projekty, jejichž realizace bude zahájena v září 2014:
1. Les známý, neznámý – program Ekologie
2. Kdo je připraven, není překvapen – program Prevence kriminality a drogové
problematiky
3. Frajeřinky pro mateřinky – viz kap. 10
4. My to umíme – viz kap. 10
5. Učíme digitálně – viz kap. 10
Ad 1 - Studentský parlament města Třebíče
www.studentsky-parlament.com
Podpořeno: Grantovým systémem města Třebíče 2014
v programu „Volnočasové aktivity“.
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 2014 zahájil 11-tý rok aktivní činnosti.
Aktivity realizované SPMT v roce 2013/2014:
Fotosoutěž na téma „V říši divů“
– 4. ročník
Velikonoční sportovní turnaj –
8. ročník
Den Země – Ať se město
zelená aneb I u nás férově - 11.
ročník
Dopravní
dopoledne
(s
Městskou policií Třebíč)
Spolupráce s DDM Hrádek
Studentský parlament města
Třebíče má v tomto roce také
úspěch v Národním parlamentu
dětí a mládeže, neboť jeho
předsedkyní
byla
zvolena
Kristýna Šoukalová, právě ze
SPMT.
V letošním roce se také SPMT organizačně podílel na Celostátní velké výměně
zkušeností, která se konala v Třebíči.
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Ad 2 – Internetový časopis Rozhraní
Internetový časopis Rozhraní informuje nejenom o aktivitách naší školy, ale i o dění ve
městě Třebíči. Pravidelně svými články přispívají žákyně 2.VS: Blanka Kořínková,
Markéta Vítová, Nikola Veselá, Kristýna Cvečková, ze třídy 1.VS Simona Hájková a ze
třídy 3.VS – Radek Drápela
Od školního roku 2013/2014 je Rozhraní také na facebooku.
Časopis iRozhraní byl přihlášen do krajské soutěže školních časopisů a v kategorii
webové e-ziny získal 1. místo a v katgorii „Středoškoláci“ obdržel skvělé 2. místo.

Ad 3 - Recyklohraní
Projekt Recyklohraní je součástí programu Environmentální výchovy a je zaměřen na
třídění odpadů.
Jako škola sbíráme a třídíme:
a) starý papír
b) elektroodpad
c) baterie
d) toner
Za body získané tímto sběrem jsme pořídili v tomto školním roce míče na volejbal a
fotbal, reproduktory a výukové materiály.
Ad 4 – Jeden svět na školách
Příběhy bezpráví – filmy o československých dějinách
Projekt společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s českou televizí

V průběhu listopadu 2013 se na naší škole uskutečnil už 5. ročník tohoto
celorepublikového festivalu o československých dějinách. Pořadatelem je humanitární
organizace Člověk v tísni.
Cílem festivalu je probudit v žácích zájem o nedávné a mnohdy i neslavné etapy
našich dějin. Člověk v tísni poskytuje zúčastněným školám dokumenty věhlasných
českých dokumentaristů, na promítání dokumentu navazuje moderovaná diskuze,
workshop či beseda s pamětníkem událostí nebo historikem.
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V naší škole se festival velmi netradičně koná ve dvou projektových dnech. Promítají
se dva dokumenty a probíhají dvě besedy. V roce 2013 se akce zúčastnila třída 2.VS
s koordinátorkou Ivonou Dobešovou a třída 4.VS s Petrou Kopečkovou. Součástí je
také festival Jeden svět v Třebíči.
Ad 5 – Poznej minulost svého města
Projekt se zcela netradiční formou zaměřuje na dějiny, pověsti, tajemství a historické
zajímavosti města Třebíče. Je určen žákům základních škol.
Autorem projektu a průvodcem v jedné osobě je zástupce ředitele Soukromé střední
odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o. Mgr. Leszek Ciešlak –
spisovatel a historik, který je zároveň vnukem Miroslava Hedbávného, pedagoga a
autora knihy o třebíčských pověstech a zajímavostech.
Vzhledem k dlouhodobé činnosti Mgr. Ciešlaka v oblasti dějin Třebíčska, kdy kromě
monografií o dějinách Heraltic (2006), Čechočovic (2008) a Šebkovic (2010) publikoval
i řadu studií o třebíčských ceších, je právě on zárukou unikátnosti tohoto projektu,
který nabízí i jedinečnou možnost lektorovaného vstupu do okresního archivu a
seznámení se s dobovými archiváliemi.
K jednotlivým okruhům jsou vytvořeny pracovní listy s úkoly pro žáky, které jsou
přizpůsobeny jejich věku a znalostem, a tím jsou vhodným doplňkem školních
vzdělávacích programů.
Autorkou doprovodných materiálů je Mgr. Ludmila Karpíšková, která dlouhodobě
vyučuje dějepis na základních a středních školách, a to i v zahraničí (působení
v Rakousku).
Ad 6 – Den cyklistiky
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15. Přehled nabídky mimoškolních a volnočasových aktivit pro školní rok
2013/2014
Jazykové vzdělávání:
1. Anglický jazyk (2 hodiny týdně - osvědčení)
2. Německý jazyk (2 hodiny týdně - osvědčení)
3. Ruský jazyk (2 hodiny týdně - osvědčení)
4. Francouzský jazyk (2 hodiny týdně - osvědčení)
Počítačové vzdělávání:
1. Excel pokročilí
2. Power point
3. Grafika, digitální fotografie
Společenskovědní vzdělávání:
1. Společenské vědní seminář
2. Studentský parlament města Třebíče
3. Časopis Rozhraní
4. Matematika – doučování
Ekonomické vzdělávání:
1. Studentská společnost STUCO
2. Účetnictví
3. Psaní všemi deseti – příprava zkouškám Master
Pobytové akce:
1. Předvánoční Praha
2. Poznávací zájezd do Anglie

Rukodělné a výtvarné semináře:
1. Veselé panenky z pedigu
2. Malování na hedvábí
3. Fimo, jak ho neznáte – retro fimo
4. Dekorační podzimní koště
5. Plstění jehlou
6. Adventní dekorace
7. Celoroční věnec ze sušeného materiálu
8. Velikonoční stromek
9. Hrátky s korálky
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16. Hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Kontrolu hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 prováděl Ing. Karel Veselý.
Předmět kontroly:
Prověření účetní uzávěrky a ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu
vynaložení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2013
Výsledek kontroly:
Výrok bez výhrad

Příjmy:
z toho:

10 055 697,56 Kč
Tržby z prodeje služeb celkem
z toho:

3 484 779,00 Kč
2 791 792,00 Kč
172 060,00 Kč

Školné
Rekvalifikace
Produktivní práce
učni
Učebnice (půjčovné, prodej)
Nápojový automat
Pronájem prostor
Ostatní tržby za
služby

361 209,00 Kč
60 560,00 Kč
36 507,00 Kč
32 315,00 Kč
30 336,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5 928 532,00 Kč
352 100,00 Kč
263 434,00 Kč
26 852,56 Kč

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

2013

2014

3 275 184,00 Kč

6 780 513,56 Kč

1 640 813,00 Kč

1 843 966,00 Kč

1 270 122,00 Kč
152 480,00 Kč
166 685,00 Kč
29 155,00 Kč
10 075,00 Kč
0,00 Kč

1 521 670,00 Kč
19 580,00 Kč
194 524,00 Kč
31 405,00 Kč
26 432,00 Kč
32 315,00 Kč

12 296,00 Kč

18 040,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
1 415 501,00 Kč
143 600,00 Kč
56 180,00 Kč
19 090,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
4 513 031,00 Kč
208 500,00 Kč
207 254,00 Kč
7 762,56 Kč
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Výdaje:
z toho:

12 265 537,73 Kč

Investiční výdaje celkem
Neinvestiční výdaje celkem
z toho:

0,00 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
Adaptační seminář
Výpočetní technika
Časopis + studentský parlament
Cizí jazyky
Grant ESF
SIPVZ
Ostatní

Opravy a udržování
Cestovné
Služby celkem
z toho:

Reklama
Poštovné
Telefon
Semináře a školení
Nájemné
Internet
Adaptační seminář
Výcviky soc. dovedností
Časopis + studentský parlament
Cizí jazyky
Grant ESF
Právní a ekonomické náklady
Stipendium
Ostatní služby
Spotřeba energií

Mzdové náklady celkem
z toho:

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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12 265 537,73 Kč
735 275,91 Kč
0,00 Kč
48 535,99 Kč
48 844,00 Kč
22 220,00 Kč
14 304,00 Kč
14 362,62 Kč
109 489,63 Kč
424 922,40 Kč
0,00 Kč
28 893,27 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2 377,00 Kč
0,00 Kč
21 327,00 Kč
346 474,60 Kč
16 796,00 Kč
3 735 154,36 Kč
22 944,50 Kč
4 686,00 Kč
42 165,00 Kč
25 652,26 Kč
2 969 000,00 Kč
26 111,60 Kč
40 748,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
241 700,00 Kč
35 500,00 Kč
33 661,00 Kč
292 986,00 Kč
6 959 702,00 Kč
5 261 878,00 Kč
232,00 Kč
156 434,00 Kč
0,00 Kč
1 541 158,00 Kč
3 500,00 Kč
49 228,00 Kč
416 056,86 Kč
3 350,00 Kč

2013

2014

4 613 502,25 Kč

7 652 035,48 Kč

4 613 502,25 Kč

7 652 035,48 Kč

202 844,32 Kč

532 431,59 Kč

0,00 Kč
12 675,80 Kč
15 043,00 Kč
19 246,00 Kč
2 404,00 Kč
9 365,62 Kč
77 936,63 Kč
56 406,00 Kč
0,00 Kč
9 616,27 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
151,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
35 860,19 Kč
33 801,00 Kč
2 974,00 Kč
11 900,00 Kč
4 997,00 Kč
31 553,00 Kč
368 516,40 Kč
0,00 Kč
19 277,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2 226,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

21 327,00 Kč

179 982,60 Kč
10 022,00 Kč
1 533 340,10 Kč

166 492,00 Kč
6 774,00 Kč
2 201 814,26 Kč

6 029,50 Kč
2 489,00 Kč
20 328,00 Kč
5 450,00 Kč
1 026 500,00 Kč
17 589,60 Kč
40 748,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
89 000,00 Kč
11 500,00 Kč
20 720,00 Kč

16 915,00 Kč
2 197,00 Kč
21 837,00 Kč
20 202,26 Kč
1 942 500,00 Kč
8 522,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
152 700,00 Kč
24 000,00 Kč
12 941,00 Kč

292 986,00 Kč

0,00 Kč

2 424 295,00 Kč

4 535 407,00 Kč

1 788 387,00 Kč
0,00 Kč
126 373,00 Kč
0,00 Kč

3 473 491,00 Kč
232,00 Kč
30 061,00 Kč
0,00 Kč

509 535,00 Kč

1 031 623,00 Kč

2 800,00 Kč
4 726,00 Kč
253 480,23 Kč
2 012,00 Kč

700,00 Kč
44 502,00 Kč
162 576,63 Kč
1 338,00 Kč
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17. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2013/2014 nebyla na škole provedena ČŠI inspekční kontrola. V této
výroční zprávě předkládáme závěry z poslední kontroly ČŠI z 04/2011. Předpokládaná
inspekční kontrola – jaro 2015.

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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