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1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
Vážené kolegyně a kolegové, vážení rodiče, milé studentky a
studenti, přátelé školy,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva naší školy, ve které
můžete nahlédnout do činnosti za školní rok 2014/2015. Ráda
Vám představím nejvýznamnější momenty ze života školy.
Velmi významné jsou pro život školy realizované projekty. Úspěšně proběhl projekt
“Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“, který
přinesl velmi dobrou spolupráci se základními školami v regionu. Během realizace
projektu byla vybavena škola novými pomůckami do biologie, ekologie, meteorologie,
hydrologie a fyziky.
V prosinci 2014 byl úspěšně ukončen projekt s názvem „Zkvalitnění ICT dovedností
žáků SOŠ, Šumperk“. Projektu se zúčastnilo 56 žáků školy a 30 nejlepším bylo
umožněno složit závěrečnou zkoušku a získat mezinárodní certifikát ECDL,
přezdívaný „řidičák na počítač“.
V červnu byl ukončen projekt v rámci Comenia, který pro naši školu představuje
výměnné pobyty žáků s pedagogickým doprovodem z Polska, Slovenska a
Bulharska. Díky tomuto projektu si studenti rozšířili obzor evropského kulturního
dědictví.
Na jaře 2015 škola podala žádost o dotaci na MŠMT v rámci tzv. „šablon“, které
umožní žákům jazykově vzdělávací pobyt v Anglii, pedagogům vzdělávací pobyt a
našim maturantům je určeno zavedení čtenářských dílen s pořízením nových knih.
Kromě zmíněných projektů doplňujeme výuku, tedy teoretické znalosti žáků,
nabídkou nejrůznějších kurzů, které doplňují jejich praktické dovednosti. Jsou to
například barmanský kurz, kurz vykrajování ovoce, animátorský kurz nebo cukrářský
kurz. Vedle těchto kurzů na škole existuje i nabídka kroužků: sportovní lezení,
badminton, včelařský a přírodovědný kroužek.
Škola vlastní i akreditaci pro pořádání kurzů či specializačních studií pro širokou
veřejnost nebo pedagogické pracovníky. V prosinci 2014 byly zakončeny dva běhy
specializačního studia pro školní koordinátory EVVO a bylo předáno celkem 32
osvědčení úspěšným absolventům.
Metody a formy výuky, aktivní přístup pedagogů a zaměstnanců přináší každoročně
velmi dobré výsledky, o čemž svědčí ocenění a diplomy, které prezentují úspěchy
školy. Diplomy a ocenění zdobí chodby školy a úspěchy jsou nemalé. Tato
skutečnost nám pomáhá získat nové příznivce.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem pracovníkům školy – pedagogům,
vychovatelům, provozním a správním zaměstnancům a pracovníkům školní kuchyně
za poctivou práci, která je základem kvality vzdělání a všech úspěchů naší školy.
Děkuji našemu zřizovateli, představitelům města Šumperka a firem, členům Školské
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rady, rodičům za jejich spolupráci a podporu, které se škole v uplynulém školním
roce dostalo. Věřím, že nám to vydrží dlouho.

Stanislava Beštová
ředitelka
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název:

Střední odborná škola, Šumperk,
Zemědělská 3

Sídlo organizace:

787 01 Šumperk, Zemědělská 3

Zřizovatel:

Olomoucký kraj

Zřizovací listina:

KÚOK 107022/2009, KUOK 92287/2014 ze dne 19. 9.
2014

IČO:

00852384

Identifikátor školy:

102692220

Kapacita školy:

600 žáků

Právní forma:

příspěvková organizace

Náplň činnosti:

vzdělávání a výchova žáků

Ředitelka školy:

Mgr. Stanislava Beštová, tel.: 583301033

Zástupce ředitelky:

Ing. Jan Sýkora, tel.: 583301035

Vedoucí dálk. studia:

Mgr. Vít Sochora, tel.: 583301056

Vedoucí ekon. úseku:

Milena Muroňová, tel.: 583 301 057

Vedoucí školní jídelny: David Hvížď, tel.: 583 301 055
Vychovatelka pověřená
vedením dokumentace
domova mládeže:
Petra Ryšavá, tel.: 583 301 090
Kontakty:
ID:

tel.: +420 / 583 301 030, e-mail: sos@edusum.cz
www.edusum.cz
hscfdf9
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2.1 Ocenění školy
SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, je držitelem následujících ocenění:
•
•
•
•

Talent Olomouckého kraje 2008, 2009
Talent Olomouckého kraje 2013 pro jednotlivce
Cena města 2005 v kategorii Životní prostředí, 2006 za akci Hobby, 2008 pro
myslivecko-lesnický kroužek při SOŠ
Zvláštní cena poroty za komunitní projekt v soutěži Cena zdraví a ŽP 2005
udělena společností Business Leaders Forum

Dále jí byl propůjčen titul
•

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na léta 2011-2013, 2014 - 2016

Udělen statut
•
•

Univerzitní trenérská škola MZLU Brno
Zelená škola Olomouckého kraje za rok 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009,
2012/2013

Udělen certifikát
•
•

Člen Asociace hotelů a restaurací České republiky pro rok 2009,2010,2011,
2012, 2013, 2014, 2015
O účasti v mezinárodním výzkumu „ PISA 2006“

Uděleno ocenění
•

Za účast v mezinárodním programu Les ve škole – škola v lese

Škola je zařazena do trvalé vzdělávací základny resortu MZE.

2.2 Základní údaje o škole
2.2.1 Historie
Střední odborná škola v Šumperku vznikla roku 1867, kdy byla založena jako třetí
zemědělská škola v tehdejší zemi Moravskoslezské. Budova školy a přilehlý selský
dvůr byl škole věnován rodem Liechtensteinů.
V průběhu jednotlivých let se postupně měnil obsah a rozsah vzdělávacích programů
na této škole a s tím i délka studia a charakter zemědělských oborů.
K nejvýznamnějším změnám dochází v devadesátých letech minulého století, kdy se
škola k 1. lednu 1993 orientovala na další vzdělávací program - Obchodní akademie
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se zaměřením na cestovní ruch a ekonomiku služeb. Tuto změnu si vyžádala situace
na trhu práce ovlivněná ekonomickými podmínkami regionu.
Od 1. července 1997 se škola slučuje v nulté vlně optimalizace středního školství se
Střední odbornou školou, Šumperk, Vrchlického 23, a přebírá studijní programy této
školy. Tím dochází k rozšíření studijních oborů o Rodinnou školu se zaměřením na
Veřejnosprávní služby (dálkové studium) a nově jsou do 1. ročníku denního studia
přijati žáci oboru Veřejnosprávní činnost. Ve školním roce 1998/1999 je za jednu
třídu oboru Obchodní akademie zařazena do vzdělávacího programu třída oboru
Ochrana přírody a prostředí.
Další vlna optimalizace sítě středních škol zasahuje školu k 1. květnu 1998, kdy na
základě podaného transformačního projektu rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR o sloučení bývalého školního statku se Střední odbornou školou,
Šumperk, Zemědělská 3, s převodem veškerých práv a povinností do vypořádání
všech závazků a pohledávek.
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, byla postupem doby budována jako
ucelené školské zařízení. Budování stávající podoby probíhalo ve třech vlnách. Prvá
z nich v období 70. let, kdy byla postavena tělocvična, mechanizační hala, garáže a
sportovní areál. V letech 1979 až 1985 byl postaven domov mládeže, kuchyň s
jídelnou a šatny. Dále byla provedena rekonstrukce stávajících budov školy. V roce
1990 byla zahájena generální oprava tělocvičny a mechanizační haly, dokončena
plynofikace školy a domova mládeže a dobudována střešní nadstavba na objekt
kuchyně s jídelnou a halou, která byla dána do užívání 1. 9. 1996. Uvedené objekty
jsou majetkem Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy.
V průběhu školního roku 1998 - 1999 vypracovala škola ve spolupráci s VÚOŠ Praha
vlastní studijní dokumenty pro nový studijní obor Služby cestovního ruchu, který byl
MŠMT schválen a zařazen do výuky od 1. 9. 1999. Ve školním roce 2009/2010 se
obory vzdělávání Cestovní ruch, Agropodnikání a Veřejnosprávní činnost začaly
vyučovat podle školních vzdělávacích programů a v oboru vzdělávání Ekologie a
životní prostředí se začalo vyučovat podle školních vzdělávacích programů ve
školním roce 2010/2011. Všechny dokumenty jsou zpracovány v souladu rámcových
vzdělávacích plánů.
Ve školním roce 2012/2013 škola oslavila 145 let od svého založení, a to v říjnu
2012. V rámci oslav byla navázaná spolupráce s bývalými osídlenci regionu, kteří
dnes sídlí v Německé spolkové republice. Spolupráce pokračuje tak, že němečtí
rodáci znovu navštěvují školu a nabízejí exkurze a besedy pro žáky. Společná
exkurze po regionu se uskutečnila v červnu 2013.

2.2.2 Současnost
Výuka je zabezpečována ve dvou vzájemně propojených budovách. Nejstarší
budova je pronajata VŠB – TU Ostrava. Celkem je k výuce využíváno 27 odborných
učeben, včetně laboratoře, tělocvičny s plochou 540 m2. Žáci se mohou odreagovat
na nové lezecké stěně, v posilovně, v sálku pro stolní tenis. Studentům slouží
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botanická zahrada, ovocný sad, školní
arboretum s novou učebnou v přírodě a s
obnoveným jezírkem, revitalizovaný parčík
kolem památné lípy, zelená zahrada s učebnou
v přírodě, travnaté i asfaltové hřiště.

Nová učebna v přírodě

Součástí školy je domov mládeže s dvoulůžkovými pokoji a kapacitou 111 míst.
Všechny pokoje mají vlastní připojení na internet. Domov mládeže je šatnami
propojen se školou a kuchyní s jídelnou. V šatnách školy byly opraveny podlahy,
které výrazně přispěly k celkovému pěknému vzhledu při vstupu do školy. V domově
mládeže jsou ubytováni i žáci z jiných středních škol, středních odborných učilišť a
vyšší odborné školy. Na domově mládeže byla provedena výměna koberců a pořízen
nábytek do několika pokojů sedmého patra a vymalovány všechny pokoje. Domov
mládeže má pro zájmovou činnost místnost se stolním tenisem, kulečníkem a novými
sportovními potřebami. Na každém patře byly zřízeny klubovny, kde jsou umístěny
televizory s digitálním příjmem. Ve školním roce 2012/2013 byly opraveny odpady
na hygienických zařízeních a byly vyměněny protipožární dveře na všech patrech
směrem na schodiště. Obměnu zaznamenala i
společenská místnost v přízemí, která je nově
barevně vymalovaná, opraveny jsou parkety a
pořízen nový nábytek s barevnými doplňky. V
loňském roce byl řešen i ohřev teplé vody
výměnou bojlerů. Dále byla vybudována nová
místnost pro návštěvy ubytovaných studentů
s automatem na teplé nápoje. Zrekonstruována
byla i posilovna v suterénu domova mládeže.
Společenská místnost domova mládeže

Největší proměnu domov mládeže doznal
změnou zvenčí. Na podzim roku 2014 byla
dokončena výměna oken a zateplení celé
budovy, včetně střechy, s novou fasádou a
úpravou okolí. Celá obnova domova mládeže
byla
završena
rekonstrukcí
kotelny
s pořízením moderních kotlů.

Nová budova domova mládeže

Školní jídelna, která je rovněž součástí školy, má kuchyň s vyvařovací kapacitou 450
jídel v jedné směně. Provoz kuchyně je přizpůsoben potřebám domova mládeže a
ubytovaným žákům. Modernizována je výdejová část jídelny, kterou tvoří nerezové
pulty, výdejní okénka a nerezový nábytek s novou technologií vzduchotechniky. Do
školní jídelny byl pořízen nový barevný nábytek, který ladí s výmalbou. Vše je
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doplněno novými závěsy, ubrusy a
květinovou výzdobou. Opravena u školní
jídelny jsou i hygienická zařízení,
rozdělena na dámskou a pánskou část,
které zároveň slouží i pro doplňkovou
činnost.
Je zdokonalen chod provozu školní
stravovny - odhlašování a přihlašování
stravy
je
možné
provádět
přes
internetovou
aplikaci
či
mobilním
telefonem.
Školní jídelna

Škola je na velmi dobré úrovni vybavena didaktickou technikou. K dispozici jsou
kopírovací zařízení, dvě učebny výpočetní techniky s 32 kusy počítačů a jedna
učebna výpočetní techniky je vybavená 30 novými počítači z projektu „Inovace výuky
na SOŠ Šumperk“. V této učebně je pro praktické využití instalován software
CODEXIS, který slouží studentům oboru Veřejnosprávní činnost i všech dalších
oborů. Tento program je pravidelně aktualizován a využíván v právních a
ekonomických předmětech ostatních oborů a při praktických maturitních zkouškách.
Ve školním roce 2014/2015 bylo pořízeno v rámci projektu „Zkvalitnění ICT
dovedností žáků SOŠ Šumperk (ECDL)“ dalších 17 stolních počítačů a dataprojektor.
Všechny počítače jsou připojeny na internet a každý žák a pedagog školy má svoji emailovou adresu. Téměř ve všech učebnách jsou k dispozici videa a dataprojektory s
notebookem či počítačem, jedna učebna i vizualizérem, což zvyšuje úroveň výuky
všech předmětů.
Dataprojektory slouží rovněž pro obhajoby písemných maturitních prací či projektů.
Pro výuku se využívají dvě kamery a několik digitálních fotoaparátů. Ve škole pracuje
mezi jednotlivými kabinety funkční počítačová síť s programovým vybavením
síťových verzí CODEXIS, BAKALÁŘ a dalšími. Tímto je centrálně zajištěno
používání rozvrhu hodin a jeho změn, vedení elektronické třídní knihy a katalogů tříd,
vedení aktuální právní agendy a veškerá evidence žáků školy. Komunikace s
vyučujícími i veřejností rovněž probíhá prostřednictvím systému BAKALÁŘ.
Vzhledem k nedostatku odborných učebnic na trhu byly zpracovány elektronické
učebnice pro některé předměty vyučovaných oborů s možností vstupu žáka do textu
probíraného učiva. Učebny jazyků mají k dispozici moderní poslechovou techniku,
televizory a videa. Pro dokonalejší poslech a práci s cizojazyčnými texty a motivaci
ve výuce jsou ve třech jazykových učebnách instalovány interaktivní tabule. Další
interaktivní tabule slouží pro výuku odborných předmětů cestovního ruchu a základů
přírodních věd.
Výuka jednotlivých předmětů se realizuje v odborných učebnách, kde je možno
průběžně používat učební pomůcky, jimiž jsou učebny vybaveny. Odpadá tak jejich
pracné přenášení. Odborné učebny se postupně doplňují a modernizují dle
finančních možností školy a potřeb oboru.
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Při realizaci projektu „Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“
byly pořízeny pomůcky do pěti odborných učeben.
Do učebny biologie je instalováno 16 moderních
mikroskopů, dataprojektor a stolní počítač, na který
se přímo z mikroskopu přenáší obraz preparovaných
vzorků. Do učebny hydrologie byla pořízena
soustava na měření vlastností vody, pro fyziku
zakoupeny pomůcky pro mechaniku a pro ekologii
pomůcky na zjišťování různých vlastností všech
druhů půd.

Meteorologická budka

Pro předmět meteorologie je
nainstalována na botanické
zahradě
meteorologická
budka s digitálními měřicími
přístroji.
Učebna biologie

Estetickou úroveň školy zvyšují malá
obrazová galerie, relaxační koutky pro
studenty, bohatá květinová výzdoba,
jednotná úprava informačního systému,
barevně vymalované chodby školy a
opravená hygienická zařízení u tělocvičny.

Nový relaxační koutek

Z prostředků získaných z různých projektů
byly vystavěny v interiérech školy expozice,
které dokládají vysokou úroveň ekologické
výchovy ve škole a neobyčejně zpestřují
vnitřní prostředí. Možnost občerstvení
během přestávek zajišťuje školní kantýna a
automat na teplé nápoje. Šatny pro tělesnou
výchovu po vybavení novým nábytkem
odpovídají všem hygienickým požadavkům.
Všechny učebny jsou zařízeny moderním
nastavitelným nábytkem.
Vnitřní expozice školy
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Pro zajištění větší bezpečnosti věcí žáků jsou šatny opatřeny uzamykatelnými
šatními skříňkami. V šatnách je opravena celá podlaha a stěny nově vymalovány
barevně. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí byl
pořízen kamerový systém v interiérech a exteriérech celého areálu školy.
Pro umožnění studia žáků se specifickými poruchami byl vybudován bezbariérový
vstup do hlavní budovy školy. Finanční prostředky byly získány z projektu Nadace
ČEZ.
V loňském školním roce byla úplně zrekonstruována kotelna školy, včetně nové
regulace a strojovny, která zajišťuje chod vzduchotechniky a ohřev teplé vody pro
školní vyvařovnu. Zároveň byla provedena izolace stěny u šaten, která zajistila
odstranění vlhkosti prostoru šaten.

2.2.3 Školská rada
Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a
studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se
na správě školy. Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a §
168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
Hlavní úkoly školské rady:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Zřizovací listina školské rady při Střední odborné škole, Šumperk, Zemědělská 3,
pod č. j. KUOK 139861/2011 byla vydána zřizovatelem - Olomouckým krajem dne
20. 12. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014.
Složení školské rady ve školním roce 2014/2015 do 31. 12. 2015:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Ing. Pavel Martínek
Mgr. Vít Sochora
Ing. Jan Rýznar
Ing. Jiří Gonda
Ing. Zdeněk Muroň
RNDr. Jana Bendová

zástupce nezletilých žáků
zástupce pedagogů
zástupce nezletilých žáků
zástupce zřizovatele
zástupce zřizovatele
zástupce pedagogů
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Na 6. zasedání školské rady, které proběhlo 6. 10. 2014 a bylo zároveň posledním
zasedáním v daném složení, byl projednán a schválen dodatek ke školnímu řádu
týkající se provozu na Domově mládeže a SOŠ. Ředitelka SOŠ, Zemědělská 3,
Šumperk, Mgr. Stanislava Beštová, přítomné seznámila s aktivitami školy.
Na základě voleb na nové období od 1. 1. 2015 začala fungovat školská rada dle
zřizovací listiny č. j. KUOIK 106458/2014 v tomto složení:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Ing. Vladimír Konopas
Mgr. Vít Sochora
Ing. Kateřina Hanáková
Ing. Vladimír Mikulec
Ing. Pavel Martínek
RNDr. Jana Bendová

zástupce nezletilých žáků
zástupce pedagogů
zástupce nezletilých žáků
zástupce zřizovatele
zástupce zřizovatele
zástupce pedagogů

Dne 5. 3. 2015 proběhlo 1. zasedání školské rady v novém složení. Noví členové
školské rady byli zvoleni na podzim roku 2014 řádnými volbami z řad zákonných
zástupců a pedagogů. Nominováni byli i noví členové z řad zřizovatele školy. Při
prvním zasedání si členové školské rady zvolili předsedu a místopředsedu, byl
schválen jednací řád, členové byli seznámeni s náplní své práce.
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3 OBORY VZDĚLÁVÁNÍ
V současnosti vyučuje škola obory vzdělávání v souladu se zápisem ve školském
rejstříku, k nimž jsme dospěli po odborných konzultacích se sociálními partnery,
s firmami regionu, vysokými školami, státní správou a úřadem práce. Všechny obory
vzdělávání na naší škole jsou zakončeny maturitní zkouškou. Absolventi patří mezi
ty, kteří nacházejí uplatnění v praxi, nebo pokračují ve studiu na vysokých, na
vyšších odborných, či jazykových školách. Pružnost nových školních vzdělávacích
programů umožňuje modelovat zaměření podle aktuálních potřeb na trhu práce a
podle dlouhodobého záměru Olomouckého kraje. Všechny obory vzdělávání se letos
vyučovaly podle stávajících školních vzdělávacích programů.

3.1 Přehled výkonů
DENNÍ FORMA STUDIA
1. ročník
Cestovní ruch
65-42-M/02
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/02
Agropodnikání
41-41-M/01

3. ročník

4. ročník

5. ročník

tříd

žáků

2. ročník
tříd

žáků

tříd

žáků

tříd

žáků

tříd

žáků

2

46

2

51

2

52

2

57

-

0,5

11

0,5

11

1

16

1

14

0,5

11

0,5

16

0

0

0

0

Počet
tříd

Počet
žáků

-

8

206

-

-

3

52

-

-

1

27

12

285

5

84

17

369

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01

1

CELKEM

4

28

1
4

21

1
4

12

1
4

9

1
1
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Zdroj: výkaz M 8, k 30. 9. 2014

Průměrný počet ubytovaných
Průměrný počet stravovaných:

- na domově mládeže:
- celodenně
- obědy SŠ
- obědy ZŠ

70
65
200
140

15

3.2 Učební dokumenty oborů vzdělávání
Učební dokumenty
Studijní obor

Kód KKOV
ze dne

Č. j.

platnost

Cestovní ruch

65-42-M/02

24. 8. 2009

870/2011

1. 9. 2011

Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01

31. 8. 2011

871/2011

1. 9. 2011

Agropodnikání

41-41-M/01

31. 8. 2011

872/2011

1. 9. 2011

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

24. 8. 2009

1362/2009
873/2011

1. 9. 2009
1. 9. 2011

3.3 UČEBNÍ PLÁNY
Studijní obor:

PŘEDMĚT
Povinné
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika*
Tělesná výchova
Dějepis
Dějiny kultury
Ekonomika
Ekonomika a marketing
Účetnictví
Inf. a komun. technologie
Zeměpis CR
Technika CR
Projektový seminář
Podnikání v praxi
Průvodcovské služby
Regionální turistické služby
Jazykové praktikum
Cvičení z ekonomiky
Učební praxe
ANJ v CR
Geografický seminář

65-42-1M/01

CESTOVNÍ RUCH

ZKR.

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

CJL
ANJ
RUJ/NEJ
ZSV
ZPV
MAT
TEV
DEJ
DEK
EKO
EKM
UCE
IKT
ZCR
TCR
PSE
PVP
PRS
RTS
JAP
CVE
PRX
ACR
GES

3
4
3

3
4
3

3
4
3
2

4
4
3
3

2
4
2
4

2
3
2

3
2

2
2

2

2

2
2
2

2
2
1

2
1
3

1

2

2
4

2
2
2
2
3
1
2

2
1
1

1
1
1
1
16

Volitelné:
Konverzace v ANJ
Seminář a cvičení z MAT
CELKEM

Studijní obor:

KOA
SCM

2
32

33

32

31

65-42-1M/01 CESTOVNÍ RUCH SE ZAMĚŘENÍM NA HOTELOVÝ PROVOZ

PŘEDMĚT
Povinné
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika*
Tělesná výchova
Dějepis
Dějiny kultury
Ekonomika
Ekonomika a provoz hotelů
Účetnictví
Inf. a komun. technologie
Zeměpis CR
Technika CR
Projektový seminář
Podnikání v praxi
Průvodcovské služby
Regionální turistické služby
Jazykové praktikum
Základy hotelnictví
Gastronomické praktikum
Cvičení z ekonomiky
Učební praxe
ANJ v CR
Geografický seminář
Volitelné:
Konverzace v ANJ
Seminář a cvičení z MAT
CELKEM

ZKR.

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

CJL
ANJ
RUJ/NEJ
ZSV
ZPV
MAT
TEV
DEJ
DEK
EKO
EPH
UCE
IKT
ZCR
TCR
PSE
PVP
PRS
RTS
JAP
ZAH
GAP
CVE
PRX
ACR
GES

3
4
3

3
4
3

3
4
3
2

4
4
3
3

2
4
2
3

2
3
2

3
2

2
2

2

2

2
4

2
2
3

1

1

2
2
2
2
1
3
2

3
2
1

1
2

1
2

2
3
1
1
1

KOA
SCM

2
32

33

32

31

Čtyřletý obor vzdělávání zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury,
cizího jazyka nebo matematiky a odborných předmětů CR. Praktická maturitní
zkouška je studenty zpracována formou písemné maturitní práce na základě
zkušeností z odborné praxe. Ve třídách či skupinách se zaměřením na hotelový
provoz jsou zařazeny tyto odborné předměty: ekonomika a provoz hotelů, základy
hotelnictví, technika obsluhy a služeb, technologie přípravy pokrmů, cvičení
z provozu hotelů, podnikání a finance.
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Studijní obor umožňuje uplatnění jako pracovník CK, informačních center, pracovník
v lázeňských zařízeních, recepcích, ubytovacích zařízeních a po absolvování praxe
dle živnostenského zákona jako majitel CK či samostatný podnikatel v oblasti
poskytování ubytovacích a rekreačních služeb.

Studijní obor:

PŘEDMĚT
Povinné
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie a ekologie
Tělesná výchova
Inf. a komun. technologie
Základy mechanizace
Pěstování rostlin
Chov zvířat
Ekonomika a podnikání
Motorová vozidla
Praxe učební
Účetnictví
Rozvoj venkova
Zpracování zem. produktů
Volitelné:
Seminář a cvičení z MAT
Konverzace z ANJ
CELKEM

41-41-M/01

AGROPODNIKÁNÍ

ZKR.

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč

CJL
ANJ
ZSV
DEJ
ZEM
MAT
FYZ
CHE
BIE
TEV
IKT
ZAM
PRO
CHO
EKP
MOV
PRX
UCE
ROV
ZZP

3
4

3
4

3
4
1

4
4
2

3

3

3

2
2

2
2

2
3
2
2
2
2
2
2

2
3
2

2
2
3
2
3
3
2
2
2
2

2

3
2
2
2
2
2
3
2
2
2

SCM
KOA

2
2
2
2

32

32

32

32

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka
nebo matematiky, z odborných zemědělských předmětů a ekonomických předmětů.
Praktickou maturitní zkoušku studenti zpracovávají formou písemné práce a její
obhajobou. Tento studijní obor je zaměřen na obnovu a rozvoj venkova. Do učebních
plánů byly zařazeny předměty: rozvoj venkova, státní správa a samospráva, ochrana
rostlin a další.
Absolvent se může uplatnit v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci,
v nákupních a obchodních organizacích, v plemenářských, šlechtitelských a
semenářských podnicích, ve zpracování a odbytu zemědělské produkce,
v samostatné podnikatelské činnosti, ve výrobních provozech prvovýroby a ve
službách spočívajících v obnově venkova a údržbě krajiny.
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Studijní obor:

PŘEDMĚT
Povinné:
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Tělesná výchova
Ekonomické předměty
Inf. a komun. technologie
Biologie
Botanika
Geologie
Zoologie
Ekologie
Geografie
Hydrologie
Meteorologie
Lesnictví a myslivost
Ochrana prostředí
Právní příprava
Výrobní tech. a odpady
Ekologické zemědělství
Prakt. cvičení a monitoring
Volitelné:
Seminář a cvičení z MAT
Konverzace v ANJ
CELKEM

16-01-M/01

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZKR.

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč

CJL
ANJ
ZSV
DEJ
MAT
FYZ
CHE
TEV
EKO
IKT
BIO
BOT
GEO
ZOO
EKL
GEG
HYD
MET
LEM
OCHP
PRP
VTO
EKZ
PRX

3
4

3
4

3
4
1
1
3

4
4
2

2
2
2

2
2
2

2

2

2
3
2
3
2

3
3
2

2
3
2
2
2

2

3

3
2
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2

2

2

1
2
2
2
2
blok

SCM
KOA

2
32

32

32

32

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury,
cizího jazyka anebo matematiky, ochrany přírody, ekologie a volitelných předmětů.
Praktická maturitní zkouška je studenty skládána formou písemné práce a její
obhajobou. Student si v průběhu třetího a čtvrtého ročníku volí 1 - 2 předměty
z nabídky volitelných předmětů tak, aby mohl pokračovat ve studiu na vysoké škole
nebo získanou kvalifikaci uplatnit ve státní správě nebo sféře výroby a služeb. Další
uplatnění absolventů: pracovník referátu životního prostředí obcí, měst a krajů,
chráněné krajinné oblasti či pracovník ekologických útvarů průmyslových podniků.
Studijní obor:

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
studium při zaměstnání

68-43-M/01

POČET HODIN KONZULTACÍ V ROČNÍKU
1. roč. 2. roč. 3. roč.
4. roč.
5. roč.
Povinné
Český jazyk a literatura

30/30

30/30

20/20

30/30

20/20
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1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Matematika
Základy společenské výchovy
Základy přírodních věd
Dějepis
Jazykové praktikum
Zeměpis
Kultura ve veřejné správě
Právo
Veřejná správa
Základy evropského práva
Ekonomika a veřejné finance
Písemná a elektr. komunikace
Informační a komun. technologie*
Účetnictví
Statistika a demografie
Cvičení k právu a veřejné správě
Historie české správy
Daňový systém/sociální a zdravotní
zabezpečení
Odborný seminář ZSV
Odborný seminář IKT
Seminář a cvičení z MAT
CELKEM

30/30
20

40/40
20/20
25

20/20
15/15
30

30/30
20/20

30/30

25
30
20
20
20
10

30

35
45

35
45

20
20
10/10

15
2525
25/25

35/35
20
15

15
10

10

20
15/15

10/10
20

210

210

210

210

170

Pětiletý obor vzdělávání dálkovou formou studia je zakončený maturitní zkouškou
z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky, práva, veřejné správy a
volitelných předmětů. Praktická maturitní zkouška je posluchači vykonávána formou
řešení zadaného úkolu v programu CODEXIS.
Po absolvování jsou posluchači připraveni zajišťovat jako referenti samosprávy nebo
státní správy odborné činnosti nebo ucelené agendy správy a samosprávy. Najdou
uplatnění jako referenti samosprávy na obecních úřadech či jako referenti státní
správy v územních nebo jiných orgánech státní správy.
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3.4 Zahraniční praxe žáků
Možnost zúčastnit se lukrativních zahraničních odborných praxí je vítána jak
samotnými studenty, tak i jejich rodiči. Vždyť studenti tak mají ojedinělou možnost,
jak intenzivně zhodnotit své dosavadní teoretické vědomosti bez ochranné ruky
svých odborných učitelů, ale i okusit si život bez rodičovského zázemí.
Letos naši studenti vycestovali v rekordním počtu (31 – včetně absolventů) a
pracovali v prvotřídních hotelích na ostrovech v Řecku – Rhodos, Kos, Kréta.
Vyzkoušeli si různé pracovní pozice (barman, číšník, plážový servis). Získali tím
především možnost intenzivně si procvičit angličtinu, a proto u nich došlo k rozšíření
schopnosti domluvit se, ale také schopnosti dobře se orientovat v mezinárodním
cizojazyčném prostředí.
Na základě těchto zkušeností přistupují studenti po návratu velmi zodpovědně ke své
další studijní a profesní kariéře, protože si ověřili, že jsou schopni výsledky svého
studia, své znalosti a dovednosti využít v praxi.
Toto zvýšené sebevědomí společně s odbornými zkušenostmi a dovednostmi
zvyšuje hodnotu absolventa na trhu práce. Také osobní kontakty navázané
v průběhu odborných praxí společně s praktickou zkušeností, jak tyto kontakty
navazovat, pomáhají studentům i s hledáním uplatnění po absolvování školy.

Stáž v hotelu Neptune (Řecko)
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4 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
4.1 Pedagogičtí pracovníci ve škole a v domově mládeže
Mgr. Stanislava Beštová
ředitelka, vyučující matematiku, absolventka PŘF UP, obor matematika a zeměpis
Ing. Jan Sýkora
statutární zástupce, vyučující tělesnou výchovu a ekonomii, absolvent PEF VŠB,
obor ekonomie
Ing. Jana Andrísková
vyučující ekologické předměty, absolventka AF VŠZ, obor fytotechnika,
do 30. 4.2015
RNDr. Jana Bendová
vyučující výpočetní techniku a matematiku, absolventka PŘF UP, obor matematická
analýza
Mgr. Kateřina Bieliková
vyučující anglický jazyk, absolventka PdF MU, obor anglický jazyk
JUDr. Jan Foit
vyučující právo, veřejnou správu a základy společenských věd, absolvent FVBVŠSNB, obor právo, do 30. 6. 2015
Mgr. Jana Gajová
vyučující informační a komunikační technologie, absolventka PŘF UP, obor
matematika a výpočetní technika
Mgr. Blanka Gieselová
vyučující dějepis, dějiny kultury a český jazyk, absolventka UP Olomouc, obor český
jazyk a literatura a historie
Ing. Hana Hradecká
vyučující ekonomiky a účetnictví, absolventka EF VŠB TU, obor ekonomika průmyslu
Mgr. Jersák Vítězslav
vyučující tělesnou výchovu a informační a komunikační technologii, absolvent PF
Univerzity Hradec Králové, obor informatika a tělesná výchova, do 31. 7. 2015
Ing. Hana Kauerová
vyučující chemii a anglický jazyk, absolventka VŠCHT, obor technologie organické
výroby
Ing. Jaroslav Koňarik
vyučující zemědělské předměty, absolvent AF VŠZ, obor zootechnika
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Mgr. Eva Kostecká
vyučující anglický jazyk, absolventka PedF UP, MU, obor anglický jazyk
Mgr. Maryna Kostiuchenko
vyučující anglický a ruský jazyk, absolventka VŠ, Doněcká národní univerzita
Mgr. Lenka Lachmanová
vyučující anglický jazyk, absolventka PŘF JEP, obor biologie a chemie
Ing. Jana Lubojacká
výchovná poradkyně, vyučující ekonomiku a účetnictví, absolventka EF VŠB TU,
obor národohospodářské plánování, do 30. 4. 2015
Ing. Aleš Macek
vedoucí dálkového studia, vyučující zemědělské předměty a ekonomii, absolvent AF
VŠZ, obor fytotechnika
Mgr. Jolana Maluchová
vyučující český jazyk a německý jazyk, absolventka PdF UHK, FF MU, FF UP, obor
český jazyk, německý jazyk a dějepis
Mgr. Radka Mojdlová
vyučující německý jazyk, zeměpis CR, techniku služeb CR, absolventka UJEP Ústí
nad Labem, obor němčina a geografie
Ing. Kateřina Ondráčková
vyučující základy hotelnictví, technologii přípravy pokrmů, techniku obsluhy a
stolování, ekonomiku a provoz hotelů, management hotelů, absolventka MMI VŠB
TU, obor metalurgické inženýrství
Mgr. Vít Sochora
vyučující matematiku, tělesnou výchovu, absolvent Ostravské univerzity Ostrava,
obor matematika a hudební výchova
Bc. Kateřina Sochorová
vyučující anglický jazyk, absolventka Ostravské Univerzity, obor anglický jazyk,
do 31. 7. 2015
Mgr. Vladimíra Stalmachová
vyučující tělesnou výchovu a německý jazyk, absolventka FTK UP, obor tělesná
výchova a německý jazyk
Mgr. Miroslava Stonová
vyučující český jazyk a literaturu, absolventka UP Olomouc, obor český jazyk a
občanská nauka, do 31. 7. 2015
Mgr. Jana Šimová
vyučující německý jazyk, zeměpis CR, techniku služeb CR, absolventka PŘF OU,
obor cestovní ruch a rekreace
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Mgr. Daniela Tichá
vyučující matematiku a tělesnou výchovu, absolventka UP Olomouc obor tělesná
výchova - matematika
Mgr. Lenka Tkadlecová
vyučující regionální turistické služby, absolventka UTB, obor mediální a komunikační
studia
Mgr. Alice Válková
vyučující právo, veřejnou správu a základy společenských věd, absolventka UP
Olomouc, obor pedagogika – sociální práce
Mgr. Roman Zajíc
vyučující tělesnou výchovu a biologii, absolvent PedF UP, obor tělesná výchova a
biologie
Mgr. Dagmar Ziegelheimová
vyučující ruský a německý jazyk, absolventka UJEP Brno, učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů ruský jazyk - hudební výchova, Masarykova univerzita Brno,
obor německý jazyk a literatura pro SŠ
Petra Ryšavá
vychovatelka, absolventka SPŠ, Šumperk
Milan Kukula
vychovatel pověřený vedením dokumentace domova mládeže, absolvent gymnázia
Ivana Strouhalová
vychovatelka, absolventka SpgŠ
Alena Šikulová
vychovatelka , absolventka SZTŠ, do 24. 8. 2015

4.2 Provozní zaměstnanci školy a domova mládeže
Jaroslav Beil

- školník

Lenka Hudlíková

- uklízečka

Martin Procházka

- elektrikář

Mgr. Jersák Vítězslav

- pracovník ICT

Alena Rábová

- uklízečka

Květoslava Valouchová - uklízečka do 31. 1. 2015
Jarmila Bubeníková

- uklízečka do 31. 3. 2015
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Silvie Červená

- uklízečka od 1. 4. 2015

4.3 Pracovníci školní jídelny
David Hvižď

- vedoucí jídelny

Bohdana Zouharová

- vedoucí kuchařka

Lucie Svačinková

- kuchařka

Radka Čuntová

- kuchařka

Sylvie Vejchodová

- kuchařka

4.4 Ekonomičtí a administrativní pracovníci školy a domova mládeže
Milena Muroňová

- vedoucí ekonomického úseku

Vlasta Kunderová

- účetní - rozpočtář

Marta Drážná

- odborná referentka

4.5 Pracovníci dle členění
Pedagogičtí pracovníci
Škola
Domov mládeže
Jídelna
CELKEM

Provozní pracovníci

počet

přepočtený stav

počet

přepočtený stav

30
4
34

25,59
4
29,59

7
3
5
15

7,25
2,6
5
14,85

Zdroj: P1 04

Pracovníci SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3
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5 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
5.1 Informace o přijímacím řízení
Prezentace školy probíhá každoročně od října po celý školní rok. Výchovná
poradkyně s pedagogy navštěvují třídní schůzky rodičů žáků devátých tříd a informují
je o naší nabídce studijních oborů. Takto prováděný nábor se jeví jako
nejefektivnější. Snažíme se žákům devátých tříd a jejich rodičům představit naše
studijní obory s důrazem na uplatnitelnost absolventů. V listopadu a v lednu jsme
pořádali dny otevřených dveří, na kterých pedagogové i naši současní žáci zájemce
o studium sami provázeli školou a ochotně odpovídali na dotazy. Studenti se
zaměřením na hotelový provoz připravili prezentaci svých výrobků formou rautu.
Vzhledem k příznivému ohlasu budeme tento postup zachovávat i v následujících
letech a počet dnů otevřených dveří budeme navyšovat. Zejména z finančních
důvodů pomalu upouštíme od inzerce v regionálním tisku. Mnoho zvídavých zájemců
se objevuje také na prezentačních výstavách škol Olomouckého kraje i krajů
přilehlých.
Kvalitní prezentace oborů vzdělávání, kterou pravidelně doplňujeme a inovujeme je
umístěna na webových stránkách školy. Dále jsou zpracovány brožury s nabídkou
všech studijních oborů, které obdrží každý uchazeč. Novinkou je virtuální prohlídka
školy.
Pro studium na školní rok 2015/2016 si podalo přihlášku pro denní formu studia
v prvním kole 131 uchazečů a 8 uchazečů projevilo zájem o dálkovou formu studia.
V dalších kolech podali přihlášku na denní formu 3 zájemci o studium a pro dálkovou
formu 12 posluchačů. Všichni uchazeči o studium byli pozváni k přijímací zkoušce a
měli splnit kritéria přijetí přijímacího řízení formou testu a osobního pohovoru.
Do oboru vzdělávání Cestovní ruch se přijímací řízení konalo ve dvou kolech.
V prvním kole přijímacího řízení do tohoto oboru bylo podáno 91 přihlášek,
přijímacímu řízení vyhovělo 82 uchazečů, přijato bylo 60 žáků, odvolání podalo 14
rodičů, zápisový lístek odevzdalo 51 uchazečů a 7 z nich vzalo zpět zápisový lístek.
V dalších kolech všichni vyhověli přijímacímu řízení, všichni byli přijati a také všichni
odevzdali zápisový lístek.
Do oboru vzdělávání Ekologie a životní prostředí se přijímací řízení konalo ve dvou
kolech. V prvním kole přijímacího řízení do tohoto oboru bylo podáno 18 přihlášek,
přijímacímu řízení vyhovělo 14 uchazečů, přijato bylo 14 žáků, odvolání podali 3
rodiče, zápisový lístek odevzdalo 7 uchazečů a 1 vzal zpět zápisový lístek. V dalším
kole bylo 0 přihlášek.
Do oboru vzdělávání Agropodnikání byly přijaty přihlášky pouze pro první kolo
přijímacího řízení. Přihlášku podalo 22 uchazečů, přijímacímu řízení vyhovělo 21, 1
nevyhověl, přijato bylo 15 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 14 a žádný uchazeč
nevzal zápisový lístek zpět.
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Do oboru vzdělávání Veřejnosprávní činnost v dálkové formě studia se přijímací
řízení konalo ve dvou kolech. Do prvního kola tohoto oboru bylo podáno 8 přihlášek,
přijímacímu řízení vyhovělo 8 uchazečů, přijato bylo 8. Ve druhém kole bylo podáno
12 přihlášek, 12 uchazečů vyhovělo přijímacímu řízení a všech 12 bylo přijato ke
studiu – viz tabulka 5. 2.

5.2 Přehled počtu přihlášených uchazečů o studium a konečný počet
odevzdaných zápisových lístků v jednotlivých kolech přijímacího
řízení
Studijní obor
65-62-M/01
Cestovní ruch
16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí
41-41-M/01
Agropodnikání
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
(dálková forma)

CELKEM

I. kolo
podáno
přihlášek

II. kolo

odevzdáno Z. L.

podáno
přihlášek

odevzdáno Z. L.

91

51

3

3

18

7

0

0

22

14

0

0

8

139

12

72

15

3

Zdroj: spisy přijímacího řízení SOŠ Šumperk
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6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Ve školním roce 2014/2015 studovalo na Střední odborné škole, Šumperk,
Zemědělská 3, celkem 369 žáků, z toho 285 žáků denního studia ve 12 třídách
a v dálkové formě 84 posluchačů v 5 třídách.

6.1 I. pololetí

Zdroj: přehledy ze systému Bakalář, modul Evidence
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6.2 II. pololetí

Zdroj: přehledy ze systému Bakalář, modul Evidence

6.3 Výchovná opatření
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitelky školy
Napomenutí tříd. učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitelky školy
Podmíněné vyloučení
CELKEM

I. pololetí
56
3
12
9
4
84

II. pololetí
20
36
12
12
2
4
86

V průběhu školního roku přistoupilo na naši školu 16 žáků denního studia a 2 žáci
dálkového studia. Studium během roku ukončilo 17 žáků denního studia a 24 žáků
dálkového studia.
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7 MATURITNÍ ZKOUŠKY
Ve školním roce 2014/2015 studovalo v posledních ročnících denního i dálkového
studia 84 žáků a posluchačů, 2 poslední ročník neukončili úspěšně, 2 se k maturitě
nedostavili. Z toho vyplývá, že maturitní zkoušku skládalo 80 studentů. Maturitní
zkoušku složilo úspěšně 72 studentů, z toho bylo 10 vyznamenaných, tj. 12,5 % a 8
nevyhovělo maturitním požadavkům, což činí 10 %.

Třída/
počet studentů
4. A/24
4. H/32
4. B/14
5. D/14

Maturovalo

Nevyhovělo MZ

Vykonalo MZ

23
30
14
13

0
7
0
1

23
23
14
12

Zdroj: Maturitní protokoly

7.1 Výsledky maturitních zkoušek 4. A
Ve třídě 4. A, obor vzdělávání Služby cestovního ruchu, se vzdělávalo 24 žáků,
maturovalo 23 studentů, z nichž 3 prospěli s vyznamenáním, 20 prospělo.
Povinná zkouška:
Předmět
CJL
ANJ
RUJ
PRK
OPCR
OEP

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Praktická zkouška z odborných
předmětů
Odborné předměty cestovního
ruchu
Odborné ekonomické předměty

Známka
3
4

5

průměr

1

2

4
7
-

5
11
1

11
4
-

3
-

-

2,57
1,86
2,00

4

7

5

7

-

2,65

10

2

9

2

-

2,13

6

10

5

2

-

2,13

2,27

7.2 Výsledky maturitních zkoušek 4. H
Ve třídě 4. H, obor vzdělávání Služby cestovního ruchu se zaměřením na hotelový
provoz, se vzdělávalo 32 žáků, maturovalo 31 studentů, z nichž 2 prospěli
s vyznamenáním, 21 prospělo a 7 studentů nevyhovělo maturitním požadavků, 1
student se omluvil. Podáním přihlášky v měsíci listopadu mají možnost zopakovat
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maturitní zkoušky v jarním termínu 2016. Nepovinnou zkoušku z německého jazyka
úspěšně složily 2 studentky.
Povinné předměty:
Předmět
CJL
ANJ
M
PRK
OPCR
OEP

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Praktická zkouška z odborných
předmětů
Odborné předměty cestovního
ruchu
Odborné ekonomické předměty

1

Známka
2
3
4

5

3
4
-

14
11
-

6
10
1

3
2
-

4
1
1

2,70
2,46
4,00

12

6

7

4

1

2,20

4

8

7

8

3

2,93

11

6

8

4

1

2,27

průměr

Zdroj: maturitní protokoly

2,53
Nepovinná zkouška:
Předmět
NEJ

Německý jazyk

1

Známka
2
3
4

5

2

-

-

-

-

průměr
1,00

Zdroj: maturitní protokoly

7.3 Výsledky maturitních zkoušek 4. B
Ve třídě 4. B, obor vzdělávání Ochrana příroda a prostředí, se vzdělávalo 14 žáků,
maturovalo jich 14 a všichni prospěli.
Povinné předměty:
Předmět
CJL
ANJ
M
PRK
OCHP
EKL

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Praktická zkouška z odborných
předmětů
Ochrana přírody
Ekologie

1

Známka
2
3
4

5

-

3
1
-

8
6
-

3
3
4

-

3,00
3,20
4,00

2

7

4

1

-

2,29

1
-

7
3

4
11

2
-

-

2,50
2,79

průměr

Zdroj: maturitní protokoly

2,80
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7.4 Výsledky maturitních zkoušek 5. D
Ve třídě 5. D, obor vzdělávání Veřejnoprávní činnost v dálkové formě studia, se
vzdělávalo 14 posluchačů, maturovalo 14 posluchačů, z nichž 7 prospělo
s vyznamenáním, 7 prospělo, 1 neprospěla, 1 se omluvila.
Povinné předměty:
Předmět
CJL
ANJ
RUJ
PRK
VES
PRA

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Praktická zkouška z odborných
předmětů
Veřejná správa
Právo

Zdroj: maturitní protokoly

Známka
3
4

5

průměr

1

2

2
-

7
3
3

2
3
-

1

1
-

2,00
2,43
2,5

10

-

2

1

-

1,54

8
8

1
3

3
1

1
1

-

1,54
1,61

1,90

7.5 Umístění absolventů denního studia ve školním roce 2014/2015

Zdroj: Statistika výchovného poradce
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8 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ A
HODNOCENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Ve školním roce 2014-15 bylo na naší škole nově zřízeno školní poradenské
pracoviště (dále jen ŠPP). Činnost a struktura ŠPP je vymezena Školským zákonem,
vyhláškou č. 72/2005 o poradenských službách a novelizací vyhlášky 72 č. 116/2011
sb. K hlavním cílům ŠPP patří především poskytování poradenských služeb žákům
školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy, vytvoření
pozitivního sociálního klimatu, zajišťování služeb v oblasti primární prevence
rizikového chování, zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a
metodická podpora učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
aspektů vzdělávání. Činnost ŠPP ve školním roce 2014-15 zajišťovala školní
speciální pedagožka Mgr. Zuzana Stejskalová, výchovná poradkyně Ing. Jana
Lubojacká a metodička prevence Mgr. Kateřina Bieliková.
Činnost výchovného poradenství probíhala dle plánu výchovného poradenství pro
školní rok 2014/2015. Dle metodického pokynu k prevenci záškoláctví a dle vnitřního
řádu školy bylo provedeno 20 pohovorů se žáky. V 9 případech byla řešena
neomluvená absence, která činila 230 hodin, v ostatních pohovorech se projednávalo
hlavně kouření žáků v areálu školy, závislostní chování a výchovné a studijní
problémy.
Pedagogové školy pracovali s 19 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
kterým je věnován individuální přístup dle pokynů ŠPP.
V rámci výchovného poradenství proběhl pro první ročníky cyklus přednášek
Adaptace na SŠ, Jak se efektivně učit a Práva a povinnosti nezletilých se školní
speciální pedagožkou Mgr. Zuzanou Stejskalovou.
Žáci čtvrtých ročníků jsou průběžně informováni o dalším studiu a uplatnění ve svých
oborech. Zúčastnili se veletrhu VŠ a VOŠ „Gaudeamus“, který se každoročně koná v
Brně. Pro žáky třetích a čtvrtých ročníků byly uspořádány besedy s pracovníkem
Úřadu práce v Šumperku o uplatnění absolventů na trhu práce. Z výše uvedeného
grafu (viz bod 7.5) vyplývá, že převážná část našich studentů míří po škole do
zaměstnání a na vysokou školu.
Primární prevence byla na základě hodnocení výchovných problémů našich žáků
z předchozího školního roku zaměřena především na záškoláctví a závislostní
chování. Žáci prvních a druhých ročníků absolvovali besedu Závislosti s p. Tomášem
Brablcem a Život v závislosti s p. Romanem Povalou, které se bezprostředně těchto
témat týkaly. Obě besedy se u studentů setkaly s velkým ohlasem a podle jejich
vyjádření v anonymním dotazníkovém šetření by tyto přednášky mohly případné
experimentátory od návykových látek odradit.
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Žáci třetích a čtvrtých ročníků diskutovali s p. Tomášem Řehákem z občanského
sdružení ABATOP o nemoci AIDS na besedě pod názvem Světlo naděje v temnotě
AIDS.
V průběhu celého školního roku speciální pedagožka, výchovná poradkyně a školní
metodička prevence spolupracovaly s třídními učiteli a zákonnými zástupci,
Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku, s Policií ČR, Úřadem práce,
Odborem sociálních věcí v Šumperku, Okresním soudem a praktickými lékaři našich
žáků.
V červnu 2015 došlo k personální změně a na místo výchovné poradkyně nastoupila
Mgr. Jana Šimová. Kariérové poradenství vede Mgr. Alice Válková.
Zpracovaly: Mgr. Kateřina Bieliková, školní metodička prevence
Mgr. Jana Šimová, výchovná poradkyně
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9 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle zákona 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků a podle plánu personálního rozvoje pedagogických
pracovníků SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3, pro školní rok 2014/2015.

9.1 Vzdělávání vedoucích pracovníků školy
K prohloubení odborné kvalifikace se vedoucí
akreditovaných akcí v rámci dalšího vzdělávání.

pracovníci

školy

účastnili

Ředitelka školy absolvovala aktuální semináře k Zákoníku práce, k pracovnímu
právu, k přijímacímu řízení a k platovým předpisům ve školství. Zúčastnila se i
dalších akreditovaných seminářů průběžného vzdělávání.

9.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků
Ing. Jana Andrísková, učitelka odborných předmětů, si doplňovala studium
k pedagogickému vzdělání na Mendelově univerzitě v Brně v programu celoživotního
vzdělávání s názvem Pedagogické studium učitelů odborných předmětů SŠ.
Paní Petra Ryšavá si plnila studium v rámci celoživotního vzdělávání pro vychovatele
ve vzdělávacím programu Pedagogické studium na Evropském polytechnickém
institutu Kunovice
Pedagogové se účastnili různých vzdělávacích kurzů či seminářů s osvědčením, jež
jsou zaměřeny na řešení aktuálních teoretických a praktických otázek souvisejících
s procesem vzdělávání a výchovy (vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů,
trenérská škola MZLU Brno, e-learningový kurz na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích a další akreditované semináře pořádané různými vzdělávacími
institucemi) i akreditovaného kurzu Zdravotník.

9.3 Školení pedagogů ke státní maturitě
Na základě vyhlášky 177/2009 Sb., o podmínkách ukončování vzdělání ve středních
školách maturitní zkouškou, se školili:
•
•
•
•
•

3 zadavatelé,
1 zadavatel s PUP,
1 hodnotitel pro maturitní zkoušku z anglického jazyka,
1 hodnotitel pro maturitní zkoušku z anglického jazyka s přiznaným
uzpůsobením podmínek,
3 hodnotitelé z českého jazyka a literatury na inovované maturitní zkoušky.
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Pro státní maturitu byli proškoleni 3 školní maturitní komisaři. Školení ke státní
maturitě absolvovalo i vedení školy – ředitelka a její zástupce.

9.4 Celoživotní vzdělávání poskytované SOŠ Šumperk
SOŠ Šumperk je akreditovanou vzdělávací institucí, která může poskytovat
celoživotní vzdělávání veřejnosti v oblasti zemědělství, veřejné správy a v rámci
DVPP v 6 programech výpočetní techniky.
Škola má následující akreditace:
1. Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů zaměřených na DVPP.
Jedná se o 6 programů v rámci informatiky. SOŠ Šumperk získala čestný
název „Informační centrum SIPVZ“. Má oprávnění školit moduly Z, PO (mírně
pokročilí) a v rámci P1 volitelné moduly „Tabulkové kalkulátory“, „Počítačová
grafika a digitální fotografie“ a „Publikování na www“.
2. Akreditace Ministerstva zemědělství pro realizaci rekvalifikačního
vzdělávacího programu „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“.
Škola je jako vzdělávací instituce zařazena do trvalé vzdělávací základny
MZE.
3. Akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávací program
„Vstupní vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků“.
4. Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění
vzdělávacího programu Specializační studium pro školní koordinátory EVVO a
vydávání osvědčení o jejich absolvování.
Od března roku 2014 probíhaly dva běhy vzdělávacího programu specializačního
studia pro školní koordinátory EVVO, které škola realizuje ve spolupráci s Klubem
ekologické výchovy Praha. Osvědčení pro práci koordinátora EVVO získalo celkem
29 pedagogických pracovníků
SOŠ Šumperk má uzavřenou smlouvu o spolupráci s Fakultou strojní VŠB – TU
Ostrava pro studium oboru Technika tvorby a ochrany životního prostředí – jedná se
o bakalářské studium vysokoškolského oboru v Centru bakalářských studií
v Šumperku. Od akademického roku 2005/2006 probíhá výuka bakalářského studia
ve „staré“ budově školy, která je na základě smlouvy pronajata Vysoké škole báňské
– Technické univerzitě Ostrava a slouží jako její odloučené pracoviště. Spolupráce je
ve výuce cizích jazyků.
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10 AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI
10.1 Přehled aktivit oboru Cestovní ruch
Hned v úvodním týdnu nového školního roku si studenti vyšších ročníků oboru
Cestovní ruch prověřovali své praktické znalosti a dovednosti na adaptačním kurzu
prvních ročníků v Račím údolí. Čtyři dny plné seznamovacích a sportovních her
stmelily budoucí spolužáky, povzbudily je k další týmové spolupráci a přispěly k lepší
komunikaci ve třídách i mezi třídami.
Jedním z vrcholů profesního studia jsou pro studenty čtvrtého ročníku maturitní
zájezdy, jež jsou pevnou součástí praktické maturitní zkoušky. Studenti založili
studentské společnosti, ve kterých si na základě konkurzu rozdělili pracovní pozice
(průvodci, animátoři, referenti ubytovacích, dopravních a stravovacích služeb, účetní,
markentingoví pracovníci, pracovníci propagace) a řešili pracovní úkoly jako ve
skutečné firmě. Aby si ověřili i své cizojazyčné komunikační dovednosti v praxi,
směřovaly společnosti část svého zájezdu do zahraničí. Studentská společnost 4. A
navštívila města na Dunaji – Vídeň, Bratislavu a Budapešť. Studentská společnost 4.
H směřovala k památkám jižní Moravy a do Vídně.
Důležitým doplněním profesního vzdělávání studentů oboru Cestovní ruch jsou různé
kurzy. Letos k nim již tradičně patřil barmanský kurz a carvingový kurz. Na
barmanském kurzu získávají studenti znalost základních pracovních postupů za
barovým pultem, míchají alkoholické i nealkoholické nápoje a učí se je správně
prezentovat. Kurz ukončili úspěšně složenou závěrečnou zkouškou s certifikátem
české barmanské asociace. Na kurzu carvingu se účastníci učili vyřezávat
jednoduché zeleninové a ovocné ozdoby vhodné pro úpravu slavnostních stolů pro
domácí oslavy, ale i pro pořádání různých rautových akcí. Novinkou mezi letošními
kurzy byl kurz přípravy moderních rautových a restauračních moučníků, jež se nyní
po letech opomíjení stávají důležitou součástí základní restaurační a kavárenské
nabídky.
Pro studenty Cestovního
ruchu byl určen vzdělávací
projekt „Zkvalitnění ICT
SOŠ
dovedností
žáků
Šumperk (ECDL)“, v jehož
rámci se v minulém školním
roce studentům dostalo
nadstandardního vzdělání v
oblasti
ICT.
V tomto
školním
roce
skládali
nejúspěšnější
studenti
zkoušky, díky nimž získali
mezinárodně
uznávaný
certifikát ECDL.
Studentky naší školy s certifikátem ECDL
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Tradiční součástí studia oboru Cestovní ruch jsou odborné exkurze ve všech
ročnících. Letos se uskutečnily exkurze do Česko-saského Švýcarska, třídenní
exkurze do Prahy spojená s průvodcováním, exkurze do jižních Čech spojená
s vodáckým výcvikem, dějepisná exkurze do bývalého koncentračního tábora
v Osvětimi a také odborná exkurze do nedalekých lázní ve Velkých Losinách.
Studenti Cestovního ruchu také tradičně navštěvují veletrhy cestovního ruchu GO a
REGIONTOUR v Brně. Letos se dvě studentky 3. ročníku účastnily soutěže REGION
REGINA a studentka Adéla Šímová získala za své nápadité a vynikající výkony 3.
místo. I další soutěže přinesly úspěchy: 1. místo získali studenti Dominik Mihailescu
a Zdeňka Škorpilová v okresním kole SOČ za práci „Cestování bez bariér“ a poté tito
studenti slavili i úspěch v krajském kole soutěže, když získali cenné 3. místo. Ve
finanční gramotnosti vynikl student Patrik Lachnit, jenž vysoutěžil 3. místo v okresním
kole. Studenti se také úspěšně účastnili zeměpisné olympiády a „Dne Evropy“
v Olomouci.
Studenti 3. a 4. ročníků oboru Cestovní ruch pracovali po celý rok ve studentských
firmách. V nich se učili, jak založit firmu, rozdělili si pracovní pozice, vymysleli plán
podnikání a poté své nápady realizovali v praxi. K praktickým výstupům studentských
společností patřily animační akce pro mateřské školy (mikulášské nadílky), pořádání
odborných exkurzí a kurzů (vodácký kurz na Vltavě a exkurze do jižních Čech),
cateringové akce (ruský den, spolupráce při dnech otevřených dveří školy, příprava
rautů k různým příležitostem). Studentské společnosti přinášejí především příležitost
vyzkoušet si skutečné podnikání v rámci školní výuky, a tím usnadňují vstup do
reálného života a na trh práce.

10.2 Přehled aktivit oborů Agropodnikání a Ekologie a životní
prostředí
Studenti oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí (EŽP) spolu úzce
spolupracují díky příbuznosti oborů na svých aktivitách. Studenti těchto oborů se
účastní i akcí, které mají celorepublikový dosah. Takovouto aktivitou je celosvětový
projekt „Zasaď strom pro mír“, který sdružuje studenty ze 120 zemí světa. I naši
studenti 23. 9. v pravé poledne vysadili strom, tentokrát česnekovník čínský, aby
symbolicky připomněli Mezinárodní den míru vyhlašovaný OSN.
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Studenti oboru Agropodnikání pokračovali ve svém zaměření na ekologické a horské
zemědělství. Proto odborní učitelé dál rozvíjeli spolupráci se zemědělským podnikem
v Rudě nad Moravou a se společností Bludovská, a.s., kde studenti absolvovali svou
odbornou praxi. Dále se rozvíjela i spolupráce se svazem ekologických zemědělců
PRO-BIO.
Výuka a praxe budoucích zemědělců je doplňována odbornými exkurzemi na
ekofarmy, odbornými přednáškami a návštěvami výstav. I v letošním roce absolvovali
studenti tohoto oboru autoškolu vedoucí k získání řidičského oprávnění na traktor.
Důležitou součástí nabídky školy je také možnost získání osvědčení k práci
s motorovou pilou a křovinořezem. Studenti oboru EŽP absolvovali v podzimních
měsících školního roku exkurze zaměřené na ochranu lesních ekosystémů a
ovzduší, dále exkurze zaměřené na péči o vodu a na problematiku nakládání
s odpady.
Studenti oborů Agropodnikání a EŽP pokračovali v mimoškolní práci v zahradnickém
a nově i ve včelařském kroužku. I letos se podíleli na přípravě mykologické výstavy
ve Vlastivědném muzeu Šumperk a absolvovali odborné přednášky k tomuto tématu.
Již tradičně spolupracovali studenti obou oborů se Střediskem ekologické výchovy
Doris v Šumperku na Dnech země, jež letos měly medové pojetí.
Odbornost studentů oborů Agropodníkání a EŽP je posilována odbornými
přednáškami a semináři nad rámec vyučování. Problematice bioenergetických rostlin
byly věnovány semináře vedené Ing. Ivou Roubíkovou z KPV FŽP UJEP. Studenti na
seminářích získali povědomí o podnikání v nově rozvíjejícím se oboru plantážního
pěstování bioenergetických rostlin a zároveň také nové poznatky o udržitelnosti
kvality takto intenzivně využívané zemědělské půdy.
Přínosem pro odbornost studentů byl i ekovýchovný program ČOS „Možnosti
ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe“, který tvořila
tříhodinová přednáška a výzkumné práce v terénu, kdy studenti prováděli monitoring
hnízdišť a vajec čejky chocholaté.
Do terénu se studenti EŽP a Agropodnikání vydali také pod vedením členů
Ornitologické společnosti. V rámci programu „Možnosti ochrany ptáků v rámci
současné zemědělské praxe“ pozorovali chřástala polního.
Studenti se dále zúčastnili zajímavé besedy s předsedou Zemědělského svazu ČR
Ing. Pýchou a Ing. Šmirousem z Agritecu Šumperk. Tématem byla současnost a
budoucnost českého zemědělství a vývoj zemědělství ve světě. Přednášející se
zabývali možnostmi výroby potravin s ohledem na rostoucí populaci ve světě, riziky
zemědělské výroby a nedostatkem pracovníků v zemědělství, což byla témata, ke
kterým kladli studenti celou řadu otázek.
Velmi zajímavou exkurzi absolvovali studenti ve firmě Agritec Plant Research, která
v rámci mezinárodního „Dne fascinace rostlinami“ pozvala naše studenty na
komentovanou prohlídku zemědělských pokusů na výzkumných pozemcích
v Rapotíně. Studenti se tak mohli seznámit s mnoha odrůdami luskovin a přadných
rostlin, se speciální zemědělskou pokusnickou technikou a také se zemědělskou
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chemií a biochemií. Tato netradiční exkurze rozšířila odborné znalosti studentů a
zároveň ukázala využití těchto znalostí v praxi.
K vytváření profesních znalostí a dovedností přispívá i každoroční účast na soutěžích
vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže. K nim patří i mezinárodní
soutěž „Mladí lidé v evropských lesích“, do níž jsou zapojené lesnické organizace
více než deseti zemí Evropy. V regionálním kole v Hranicích získalo družstvo
studentek (Kateřina Jurníková, Michaela Churavá a Tereza Koukolová) 3. místo.
Významné ocenění získala i studentka oboru Agropodnikání Eliška Drongová, a to 2.
místo v literární části soutěže „Zahradní architektura v průběhu století“, kterou
každoročně pořádá Klub ekologické výchovy a Zelený kříž ČR ve spolupráci
s Českou komisí pro UNESCO.
V rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém
kraji“ vznikl na naší škole přírodovědný kroužek, který je určen především žákům
partnerských základních škol, kteří mohou na naší škole získat dobrý vztah k přírodě
a také si prohloubit své přírodovědné znalosti.
Během celého školního roku probíhaly další úpravy a údržba botanické zahrady a
arboreta, které jsou už nedílnou součástí zelených ploch města Šumperka.
Využívána k výuce byla také přírodní učebna v arboretu, jež byla zbudována
v minulém školním roce.

10.3 Napříč obory – studujeme spolu, ne vedle sebe
Studenti oborů Cestovní ruch, Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí (EŽP) se
snaží vyniknout i v předmětech všeobecného vzdělávání. Studenti sami se zapojili do
spolupráce s nadací Telefonica O2 a díku tomu se jejich zásluhou podařilo rozšířit
lezeckou stěnu. Během roku zde studenti pořádali lezecké zážitkové programy pro
žáky základních škol pod názvem „Je jenom jedna cesta…“, kterými chtěli dětem
ukázat možnost, jak aktivně trávit volný čas. Někteří studenti se také zapojili do
programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), který umožňuje mladým
lidem posilovat jejich sebevědomí, vede je k samostatnosti a sociálnímu cítění.
Velmi úspěšnou akcí byla beseda s podpluk.
v záloze Ing. Milanem Koutným, jenž působil
v zahraničních vojenských misích a poutavým
způsobem přiblížil studentům význam NATO a
vojenskou misi v Afghánistánu.
Velkým úspěchem na poli humanitního vzdělávání
byla účast studentů prvního ročníku v soutěži
Národního muzea „Vytvoř si svůj vlastní komiks“,
ve které studentský tým (Dorota Kubíková, Adéla
Janů, Filip Pospíšil a David Suchý) získal zvláštní
cenu Národního muzea za originální scénář.
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V rámci výuky německého jazyka byla úspěšně navázána spolupráce se Svazem
Němců v Šumperku – naše studentky spoluvytvářely kulturní program na setkání
společnosti Svazu Němců Severní Morava a Orlicko v Geschaderově domě. Na
konci školního roku se uskutečnila beseda s pamětnicí odsunu Němců Ingeborg
Cäsarovou.
V tomto roce se studenti naší školy zapojili do projektu Mladé fronty dnes „Studenti
čtou a píší noviny“. Studentu Janu Hrabalovi byl v Mladé frontě dnes otištěn článek
na téma „Máme se bát války?“
Škola zapojuje své studenty také do
charitativních akcí. Již několik let se
studenti podílejí na projektu Olomoucké
charity Adopce na dálku. Finančním
darem přispívají na stipendium jednoho
studenta z Haiti a na chod tamější školy.
Studenti školy se také aktivně zapojili do
celonárodní sbírky „Bílá pastelka“, jejíž
výtěžek podporuje integraci nevidomých
a zrakově handicapovaných osob.
Bílá pastelka

Významnou součástí humanitního vzdělávání byla v letošním školním roce účast
studentů na různých cizojazyčných aktivitách a soutěžích. Již druhý školní rok
zajišťují vyučující anglického jazyka pro naše studenty anglická divadelní
představení, která vhodně doplňují divadelní hry, jež naši studenti navštěvují
v šumperském divadle.
Naše škola se opět stala hostitelkou Krajského kola konverzační soutěže v angličtině
pro střední odborné školy. Garantem soutěže byl Krajský úřad Olomouckého kraje a
významnými sponzory Akademie J. Á. Komenského a vydavatelství Oxford
University Press. Tato soutěž byla vyvrcholením dalších soutěží v anglickém jazyce,
jako byla soutěž „Search It!“ nebo okresní kolo v anglické konverzaci, kde náš
student Igor Chládek obsadil 1. místo.
K významným akcím, které spojují všechny studenty, patří jistě i reprezentační a
stužkovací ples školy, na kterém jsou dekorováni budoucí maturanti. Podzimní ples
školy je také příležitostí k setkávání bývalých absolventů školy, což této akci přidává
na společenském významu.
Velký význam je na naší škole přikládán sportovnímu vyučování. Svědčí o tom
sportovní aktivity pořádané v průběhu školního roku, ale také řada ocenění, které
získali studenti pod vedením svých učitelů.
Celá řada sportovních soutěží je určena všem studentům školy, jako například
vánoční volejbalový turnaj nebo mikulášský šplh. Pod vedením zkušených pedagogů
– instruktorů využívají studenti lezeckou stěnu, ale i tělocvičnu školy a posilovnu i
mimo vyučování v odpoledních hodinách. Získávají tak dobrý vztah ke škole a
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smysluplně tráví svůj volný čas. Dobrý vztah ke sportu podpořil i projektový den
„Pohyb do škol“.

10.4 Ocenění ve sportovních soutěžích
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. místo v krajském kole ve sportovním lezení
SŠ (Ondřej Konrád)
1. místo v okresním finále minikopané SŠ
(dívky)
1. místo v krajském finále ve sportovním
lezení (Veronika Avdičová)
1. místo v okresním finále přespolního běhu
(Šárka Vlčková)
1. místo v okresním kole ve šplhu SŠ (dívky)
2. místo v okresním finále ve stolním tenise
SŠ (dívky)
2. místo v okresním kole ve florbalu SŠ
(dívky)
3. místo v okresním kole ve šplhu SŠ (hoši)
2. místo v krajském kole ve sportovním lezení
SŠ (družstva)
2. místo v okresním kole v silovém čtyřboji SŠ (dívky)
2. místo v krajském kole ve sportovním lezení SŠ (Veronika Lužová)
2. místo v okresním finále přespolního běhu (dívky)
3. místo v krajském kole ve sportovním lezení SŠ (Jana Janků)
3. místo v okresním kole ve volejbalu SŠ (hoši)
3. místo v krajském kole v silovém čtyřboji SŠ (dívky)
2. místo v krajském kole silového čtyřboje SŠ (Edita Korytarová)
3. místo 52. ročníku Memoriálu Čeňka Ščudly, disciplína 3000 m (Mikuláš
Bernard)
3. místo v okresním kole silového čtyřboje SŠ (Edita Korytarová)
3. místo v KP ve šplhu (dorostenky)
3. místo v okresním finále přespolního běhu (Mikuláš Bernard)
7. místo v okresním kole v silovém čtyřboji SŠ (hoši)

10.5 Přehled ocenění a poděkování
Škola a naši žáci obdrželi v průběhu školního roku:
•
•

diplom za 1. místo v soutěži Vytvoř si svůj vlastní komiks, kategorie Zvláštní
cena poroty: Nejzajímavější scénář (Filip Pospíšil, Dorota Kubíková, David
Suchý),
diplom za 2. místo v třetí věkové kategorii literární části soutěže na téma
„Zahradní architektura v průběhu staletí“ (Eliška Drongová),
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•
•
•
•
•
•

diplom za 3. místo soutěže Region Regina 2015 (Adéla Šímová),
diplom za 3. místo v krajském kole SOČ, obor: 05 Geologie, geografie
(Dominik Mihailescu),
diplom za 3. místo v soutěži YPEF (Tereza Koukolová, Michaela Churavá,
Kateřina Jurníková),
diplom za 1. místo v hlasování veřejnosti v soutěži Bioenergetika (Jakub
Kaplan),
ocenění za účast v mezinárodním programu Les ve škole,
certifikát za účast v projektu Plant a Tree for Peace 2014.

10.6 Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků
Naše škola pořádá každoročně na začátku školního roku seznamovací adaptační
kurz pro žáky prvních ročníků, jelikož si uvědomujeme, že přechod ze základní školy
na školu střední je pro studenty velmi náročný. Nejistota z neznámého prostředí, z
nových spolužáků a učitelů trápí většinu z nich.
V prvním týdnu školy (2. 9. – 5. 9. 2014) se tedy studenti 1. ročníků se svými učiteli
vydali na 4denní pobyt do Rychlebských hor, konkrétně do Račího údolí u Javorníku.
Zde formou her a seznamovacích aktivit poznávali své nové spolužáky i učitele a
prožívali zajímavá setkání. Vyzkoušeli si netradiční aktivity, spolupráci i diskusi při
společném tvoření či řešení zvláštních úkolů.
Důraz byl kladen na pozitivní atmosféru a možnost projevit různé schopnosti,
dovednosti a zájmy. Studenti byli neustále pod dozorem svého třídního učitele a
týmu instruktorů tvořených z řad starších spolužáků, kteří pro ně připravili nevšední
zážitky.
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Doufáme, že tato akce napomáhá všem studentům i učitelům při vzájemném
seznamování a stane se impulzem pro vytvoření vstřícné studijní atmosféry na naší
škole.
Zpracoval: Mgr. Jan Sýkora
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11 PROJEKTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
11.1 Přehled projektů
Projekt: The Revival of the Slavic people during the period 17th - 20th century
Program: Comenius – Projekty partnerství škol
Realizace: září 2013 – březen 2015
Projekt úspěšně zrealizován.
Projekt: Adaptační kurzy na SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3
Program: Granty a dotace města Šumperk
Realizace: září 2015
Podáno v lednu 2015 – projekt podpořen a úspěšně zrealizován.
Projekt: Vyučování v přírodě III – naučná stezka
Program: Program podpory EVVO Olomouckého kraje 2015
Realizace: duben – prosinec 2015
Projekt se realizuje.
Projekt: Vyučování v přírodě III – naučná stezka
Program: Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje
Realizace: leden – prosinec 2015
Projekt se realizuje.
Projekt: Vyučování v přírodě III – naučná stezka
Program: Lesy ČR
Realizace: duben – prosinec 2015
Projekt se realizuje.
Projekt: Zdokonalení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ,
Zemědělská 3, Šumperk
Program: Erasmus +
Realizace: červen 2015 – červen 2017
Projekt nepodpořen.
Projekt: Společná cesta Slovanů k budoucnosti v Evropské unii
Program: Erasmus +
Realizace: září 2015 – září 2017
Projekt nepodpořen.
Projekt: Podpora EVVO na SOŠ Šumperk
Program: Státní fond životního prostředí
Realizace: duben 2015 – listopad 2015
Projekt podpořen.
Projekt: Develop yourself, develop the others!
Program: Erasmus +
Realizace: říjen 2015 – květen 2016
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Projekt ve fázi schvalování.
Projekt: Bezpečnost žáků na SOŠ Šumperk, Zemědělská 3
Program: Dotační program MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“
Realizace: červen 2015 – prosinec 2015
Projekt nepodpořen.

11.2 Partnerství v projektech
Projekt: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v
Olomouckém kraji
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Realizace: září 2013 – červen 2015
Projekt úspěšně zrealizován.
Projekt: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Realizace: září 2014 – červen 2015
Projekt úspěšně zrealizován.

11.3 Zkvalitnění ICT dovedností žáků SOŠ Šumperk (ECDL)
Naše škola odstartovala v dubnu 2014 projekt "Zkvalitnění ICT dovedností žáků
SOŠ Šumperk (ECDL)", díky němuž mohli studenti získat certifikát European
Computer Driving Licence, přezdívaný také řidičák na počítač.
ECDL je mezinárodně uznávaný certifikát a může zjednodušit proces přijímání
zaměstnanců a zajistit, aby zaměstnavatel získal jednoznačnou informaci o úrovni
znalostí a dovedností uchazeče při práci s osobním počítačem. ECDL je certifikát
znalostí a dovedností založených na jednotném schváleném Sylabu napsaném v
angličtině (tj. jednotné metodice a jednotném okruhu otázek ve všech zemích).
Sylabus definuje oblasti znalostí a praktické schopnosti potřebné pro úspěšnou
certifikaci ECDL. Standardní test je lokalizován pro použití v jednotlivých zemích,
využívá však stejný Sylabus, a proto dokumentuje stejnou úroveň znalostí a
dovedností potřebných pro práci s počítačem. ECDL je v současné době dostupný v
55 zemích světa a tento počet stále roste.
Certifikát ECDL prokazuje, že jeho nositel zná základní koncepci informačních
technologií (IT), umí používat osobní počítač a běžné aplikace na základní úrovni,
dále že jeho držitel úspěšně složil jeden teoretický test ze základních pojmů
informačních technologií a šest praktických testů, které osvědčují jeho znalost práce
s PC a všeobecně rozšířenými aplikacemi. Certifikát se skládá z těchto 7 modulů:
Modul 1 – Základní pojmy informačních technologií
Modul 2 – Práce s počítačem a správa souborů
Modul 3 – Textový editor
Modul 4 – Tabulkový kalkulátor
Modul 5 – Databáze/systémy pro uchovávání dat
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Modul 6 – Prezentace
Modul 7 – Služby informačních sítí
V rámci tohoto projektu vznikl vzdělávací program, jehož prostřednictvím škola
studentům čtvrtých ročníků umožnila přípravu na složení certifikátu ECDL. Vybraným
30 studentům (výběr na základě testů) pak bylo umožněno získat certifikát ECDL
zdarma. Z těchto 30 studentů jich 6 získalo certifikát ECDL (všech 7 modulů), dalších
18 certifikát Start (4 a více úspěšných modulů).
Cílem projektu bylo přispět k rozvoji klíčových dovedností studentů v oblasti ICT a ke
zvýšení počítačové gramotnosti, která je v současné době neodmyslitelným
předpokladem pro budoucí úspěšné uplatnění žáků na trhu práce nejen v ČR, ale i v
celosvětovém měřítku.
Zpracovala: RNDr. Jana Bendová

11.4 Projekt Comenius – Národní obrození ve slovanských zemích v 17.
- 20. stol.
Mezinárodní projekt Comenius s tématikou národně osvobozeneckého hnutí ve
slovanských zemích trval dva roky. Byly do něj zapojeny čtyři partnerské školy ze
čtyř zemí: Sportovní škola Dimitara Rohova z bulharského Slivenu, Základní škola
z polského Skoczowa , Katolické gymnázium Andreja Škrábika ze slovenského
Rajce a naše škola.
Hlavní pracovní náplní studentů bylo srovnávání procesů národního obrození
v jednotlivých zemích a vzájemné setkávání studentů a pedagogů zúčastněných
škol. V prvním roce projektu směřovala výzkumná činnost studentů k poznávání
historického a kulturního vývoje v tomto období, studenti připravovali prezentace,
které potom předvedli při návštěvě polské a bulharské školy.
V druhém roce projektu jsme připravovali především původní divadelní představení
„Děsivé sny“ s problematikou národních obrozenců, které studenti předvedli ve
slovenském Rajci v angličtině a setkali se s velkým úspěchem u diváků. Podruhé hru
uvedli v češtině pro studenty naší školy, celkem ve třech úspěšných reprízách.
V letošním školním roce studenti také připravovali prezentace o dalších kulturních a
politických aspektech českého národního obrození. V tomto roce jsme navštívili
slovenskou školu a také poznávali místa spjatá se slovenským národním obrozením
– Bratislavu a vrch Děvín, Spišský hrad, město Martin, ale i regionální centrum –
Žilinu.
Na konci března se naše škola stala hostitelkou účastníků projektu z ostatních škol.
Důležitou náplní projektu byla společná výuka angličtiny, češtiny, dějepisu a
zeměpisu. Svým partnerům jsme ukázali nejen město Šumperk, ale i regionální
centra národního obrození – města Olomouc a Přerov, poznávali jsme život v 19.
stol. ve skanzenu v Hlinsku, věnovali jsme se významu divadla, když jsme navštívili
Muzeum loutkářství ve Chrudimi a zhlédli představení v Národním divadle v Praze.
Společně jsme také navštívili Polský kulturní institut v Praze, abychom získali i
současný pohled na slovanskou kulturní spolupráci.
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Na
základě
projektu
studenti
pochopili
jedinečnost každé kultury
a zároveň jejich vzájemné
ovlivňování,
lépe
teď
tolerují odlišnost, ať už
odlišnost kultury nebo
jedince.
Učitelé
partnerských škol využili
především
možnosti
předávat si pedagogické
zkušenosti, které jsou
potřebné ke zkvalitňování
učitelské praxe.

Zpracovala: Mgr. Jolana Maluchová

11.5 Škola je místní centrum Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
V listopadu roku 2014 se naše škola stala místním centrem DofE, které ve spolupráci
s Národní kanceláří programu DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.) umožňuje mladým lidem od 14 do 25 let rozvíjet
své dovednosti a aktivně využívat volný čas. Program DofE je součástí celosvětové
prestižní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje
v desítkách zemí po celém světě mladé lidi napříč společností na cestě k jejich
samostatnosti, sebevědomí, budoucímu uplatnění i sociálnímu cítění.
V programu DofE si mladí lidé stanovují individuální cíle a výzvy v několika aktivitách
a na cestě k jejich splnění posilují svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a
překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti, užitečné pro další studijní i
pracovní život. Navíc se zapojením do programu stávají součástí mezinárodní
komunity a v případě potřeby mohou získat finanční podporu pro své aktivity.
Program DofE má tři úrovně
(bronz, stříbro, zlato). Do plnění
bronzového stupně se koncem
roku 2014 zapojilo pět studentek
naší školy. Čekalo je plnění cílů
ve 4 oblastech: rozvoj talentu,
sportovní aktivita, dobrovolnictví
a dobrodružná expedice. Prvním
třem aktivitám se dle pravidel
DofE věnovaly minimálně po
pak
si
dobu
3
měsíců;
individuálně vybraly jednu z nich,
v níž si stanovily náročnější cíl,
kterému se věnovaly o 3 měsíce
déle. Studentky si stanovily
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oblasti aktivit i jednotlivé cíle dle osobních zájmů, zkušeností a osobní zdatnosti.
Podnětné pro jejich spolužáky bylo sledovat, jak se děvčata rozvíjí v dovednosti hry
na klavír, hry na kytaru, šití oděvů, jaké výkony podávají v badmintonu, józe,
posilování, běhu. Přínosný pro celou školu byl vznik školního časopisu Zemědělská
čtvrtka, který studentky vytvořily v rámci plnění rozvoje talentu a do jehož tvorby
dovedly zainteresovat i další. Dobrovolnickou činností byla poskytnuta pomoc starým
lidem v domácnosti, dětem v družině a zájmových kroužcích nebo žákům při
doučování.
Dobrodružná expedice pak trvala 2 dny a 1 noc. V závěru školního roku všech pět
studentek splnilo požadavky k získání Bronzové ceny vévody z Edinburghu.
Zpracovala: Mgr. Alice Válková

11.6 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v
Olomouckém kraji
Střední odborná škola, Šumperk se 1. 9. 2013 stala partnerem projektu „Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“, který byl
realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Hlavním cílem projektu bylo inovovat vybavení odborných učeben pro výuku
přírodovědných oborů na SOŠ a oslovit základní školy s nabídkou volnočasových
aktivit, které by zvýšily zájem žáků o přírodovědné obory vyučované na naší škole.
Ve školním roce 2013/2014 bylo postupně zakoupeno nové vybavení primárně
určené pro výuku odborných předmětů přírodovědných oborů Agropodnikání a
Ekologie a životní prostředí a byly nastartovány jednotlivé klíčové aktivity –
Přírodovědný kroužek pro žáky ZŠ, Přírodovědný kroužek pro žáky SŠ, program
vzájemného učení a tvorba elektronické učebnice. Například učebna biologie byla
vybavena moderními mikroskopy, byla zakoupena měřící hydrologická soustava,
meteorologická stanice a celá řada dalších pomůcek.
Ve školním roce 2014/2015 již probíhala výuka odborných předmětů biologie,
meteorologie, pěstování rostlin, hydrologie v pěti moderně vybavených učebnách.
Nové pomůcky byly postupně využívány nejen ve výuce, ale také v rámci již
zmíněných volnočasových aktivit určených pro žáky partnerských základních škol i
pro žáky SOŠ. Velkým přínosem bylo nejen zkvalitnění výuky, ale také možnost
realizovat celou řadu odborných exkurzí, které doplnily teoretickou výuku.
Do projektu se v průběhu dvou školních roků zapojilo celkem 1383 žáků, z toho 656
žáků SOŠ v rámci povinné výuky a přírodovědného kroužku a 727 žáků čtyř
partnerských základních škol v programu vzájemného učení a přírodovědném
kroužku.
Zpracovala: Mgr. Lenka Tkadlecová
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12 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI A JINÝCH
KONTROL
12.1 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Dne 9. září 2014 proběhla kontrola ubytovacího zařízení na Střední odborné škole,
Šumperk dle § 167, odst. 1 písmene f, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byla
domovní kniha. Nebyly zjištěny žádné závady.

12.2 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Dne 14. října 2014 proběhla kontrola krajské hygienické stanice v školní jídelně na
Střední odborné škole, Šumperk. Předmětem kontroly bylo:
• plnění povinností stanovených v § 19, § 20, § 21 odst. 1-2, §23, § 24 zákona
č. 258/2000 Sb., ve vyhlášce č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 137/2004 Sb.“), kap. II čl. 4 odst. 2, čl. 5, čl. 6 a ve vybraných ustanovení
přílohy č. II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o
hygieně potravin (dále jen „nařízení ES č. 852/2004“), v oddílu č. 4 čl. 14, čl.
18 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, kterým se stanoví
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zařizuje se Evropský úřad
pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
(dále jen „nařízení ES č. 178/2002), v § 10, § 11, § 13 zákona č. 110/1997 Sb.
• kontrola záznamu o kritickém bodu za měsíc říjen 2014. V době kontroly byla
pořízena fotodokumentace, jež je součástí kontrolního spisu.
V době kontroly nebylo zjištěno porušení povinností.

12.3 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Dne 1. prosince 2014 proběhla kontrola Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského, Brno. Předmětem kontroly bylo:
• skladování přípravků na ochranu rostlin, kontrolou nebylo zjištěno skladování.
• vlastnictví mechanizačních prostředků na ochranu rostlin, škola ale nemá
mechanizační prostředky.
• používání přípravků na ochranu rostlin a jejich evidence; kontrolou bylo
zjištěno, že škola nehospodaří na půdních blocích nacházejících se
v ochranném pásmu vodních zdrojů podzemních vod. Při aplikaci přípravku na
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ochranu rostlin bylo postupováno v souladu s pokyny k ochraně vod a kontrola
zjistila dodržování správných zásad použití a aplikace přípravků na ochranu
rostlin, což zajišťuje odborně způsobilá fyzická osoba - Věra Chudobová, která
je držitelem platného osvědčení SRS. Název dokladu: Osvědčení o odborné
způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin, číslo: 004800. Čj. ESpis: SRS 044685/2010 ze dne: 18. 11. 2010. Platnost do 18. 11. 2015.

12.4 Česká správa sociálního zabezpečení
Dne 18. března 2015 proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení
Šumperk, předmětem kontroly bylo období od 1. 7. 2012 do 31. 1. 2015.
Ke kontrole byly předloženy účetní doklady a další písemnosti: „Oznámení o nástupu
do zaměstnání – skončení zaměstnání“, „Přehledy o výši pojistného“, „Přílohy
k žádosti o dávky N“, zaslané OSSZ Šumperk, výplatní listiny a jejich rekapitulace,
mzdové listy, účty 521, 522 – mzdové náklady, 331 – Zaměstnanci a 336 – Zúčtování
s institucemi sociálního zabezpečení, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce,
evidence docházky a stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen
ELDP).
Kontrolní zjištění:
•
•
•
•
•
•

Plnění povinností v nemocenském pojištění – nedostatky nebyly zjištěny.
Plnění povinností v oblasti pojistného – nedostatky nebyly zjištěny.
Plnění povinností v důchodovém pojištění – nedostatky nebyly zjištěny.
Vedení a předkládání ELDP – nedostatky nebyly zjištěny.
Dokladování žádostí o důchod – nedostatky nebyly zjištěny.
Zaměstnávání poživatelů starobních důchodů – nedostatky nebyly zjištěny.

12.5 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách
V období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014 proběhla na školách kontrola České školní
inspekce.
Předmětem kontroly bylo dodržování právních předpisů oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činností při poskytování
školských služeb; poskytování nezbytných informací žákům k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví podle § 29, odst. 2 školského zákona a školní úrazovost.
Na základě analýzy školní úrazovosti doporučila ČŠI prostřednictvím vzdělávání
zlepšit stav pohybových dovedností a tělesné zdatnosti žáků, předcházet tak
zvýšené úrazovosti při pohybových aktivitách a za tím účelem:
-

-

podpořit reálné uskutečňování pohybových aktivit žáků podle školních
vzdělávacích programů (zvýšení pohybových aktivit v rámci denního režimu
ve výuce),
motivovat žáky k aktivitám zaměřeným na posílení tělesné zdatnosti,
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-

-

-

-

propagovat školní tělesnou výchovu zaměřenou především na všestranný a
zdravý tělesný rozvoj, vychovávat příslušně vzdělané učitele schopné uplatit
metody a formy práce, které umožňují aktivní pohyb všech žáků a v průběhu
celé vyučovací hodiny a dosahování příslušných vzdělávacích standardů na
úrovni odpovídající pohybovým možnostem žáků,
dodržovat metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních – minimální standard bezpečnosti, a to jak
v oblasti prostorové a organizačně-technické, tak v oblasti zabezpečení i
dokumentace školy a vnitřních předpisů,
udržovat, případně rozvíjet odpovídající materiální podmínky ve vztahu
k zajištění BOZ. Zlepšovat ergonomickou situaci ve školách (vybavovat školy
vyhovujícím nábytkem). Sledovat, jak je toto vybavení v příslušných školách
finančně zajištěno. Ve spolupráci se zřizovateli realizovat opatření vedoucí
k zajištění BOZ zejména v oblasti prostorových a materiálních podmínek,
podle konkrétní situace ve školách věnovat zvláštní pozornost budování
bezbariérových přístupů,
v rámci funkčnosti preventivních systémů přijímat a zejména realizovat
opatření vyplývající z provedených kontrol a revizí a dbát na odbornou
způsobilost osob provádějících revizi a odborné prohlídky. Přijatá pravidla a
opatření v hlavních dokumentech ověřovat v činnostech škol a školských
zařízení, ve vytvořených podmínkách pro tyto činnosti.

12.6 Testování přírodovědného přehledu
V období od 14. do 18. května 2015 zrealizovala Česká školní inspekce na naší
škole testování žáků oboru Ekologie a životní prostředí z předmětů chemie, biologie
a fyziky a to ve dvou obtížnostech. Celkové výsledky testu byly na úrovni obtížnosti
jedna o dvě procenta lepší než celorepublikový průměr; v obtížnosti dvě byly
výsledky naší školy o pět procent nižší než žáků celé ČR.
Údaje o úspěšnosti žáků v celém testu nebo v jeho částech jsou uloženy
k nahlédnutí ve škole, detailní výsledky jsou vyhodnoceny procentuálně a zobrazeny
grafy, dále jsou pak vyhodnoceni studenti po jednotlivcích.
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13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Ve smyslu § 7, odst. 2, vyhl. č. 15/2005 Sb. a Zásad řízení příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem jsou podrobné údaje o hospodaření školy uvedeny
v ekonomické části výroční zprávy o činnosti školy dle výše uvedeného paragrafu
odst. 3.
Základní přehled nákladů a výnosů za rok 2014:

Náklady celkem
z toho:
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
odpisy dlouhodobého majetku
ostatní náklady z činnosti

Výnosy celkem
z toho:
tržby z prodeje služeb
ostatní výnosy
výnosy z pronájmu
příspěvky a dotace na provoz
Hospodářský výsledek před zdaněním
Zdroj: spisy ekonomického úseku školy

Hlavní činnost
tis. Kč
Plán na rok
Skutečnost
2014
2014
27 909
29 384

Doplňková činnost
tis. Kč
Plán na rok
Skutečnost
2014
2014
1 306
1 377

2 791
1 535
780
123
1 546
14 831
4 939
864
500

2 801
1 365
728
127
1795
14 831
4 950
864
1 923

327
121
45
2
328
303
83
97
0

354
190
55
2
172
303
83
97
121

27 909

29 022

1 652

1 996

2 820
525
0
24 564
--

2 841
399
0
25 782
- 362

1 202
0
450
0
+ 346

1 476
33
487
0
+ 619

Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti školy za rok 2014 byla ztráta ve výši 362
tis. Kč a v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk 619 tis. Kč před zdaněním. Po
odečtení předpokládané daně z příjmu ve výši 63 tis. Kč a odečtu transferového
podílu ve výši 10 tis. Kč byl celkovým hospodářským výsledkem školy zisk ve výši
184 tis. Kč., který byl navržen k rozdělení do rezervního fondu a do fondu odměn.
I přes vykázanou ztrátu v hlavní činnosti škola dokázala zajistit provoz a chod školy
v souladu se stanoveným rozpočtem, a to zejména díky příspěvkům a dotacím od
jiných poskytovatelů a zejména zisku z doplňkové činnosti.
Rovněž v dalších letech bude škola usilovat o dosažení kladného výsledku
hospodaření, a to zejména z důvodu přídělů finančních prostředků do rezervního
fondu z vytvořeného zisku. Tento fond nebyl již od roku 1998 pokryt finančními
prostředky ve výši 820.760,- Kč, jedná se o převzaté částky z bývalého Školního
statku SZTŠ Šumperk, který byl sloučen s naší školou.
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Po odsouhlasení roční účetní závěrky zřizovatelem za rok 2013 se nekrytá část
rezervního fondu sice sníží hodnotou odepsaných starých pohledávek z roku 2013,
ale i nadále zůstane částečně nekrytý finančními prostředky ve výši 446.327,37 Kč, o
jejichž likvidaci bude nutné v dalších letech jednat se zřizovatelem.
Je potřeba konstatovat, že pro školu a její součásti – domov mládeže a kuchyň - je
provozní příspěvek, který škola dostává od zřizovatele každoročně v nižší hodnotě,
nedostačující. Jedná se o rozlehlý areál, budovy jsou již zastaralé a jejich postupná
oprava výrazně zasahuje do nákladů školy, protože se většinou jedná o opravy vyšší
finanční hodnoty.
Jako jeden z hlavních úkolů pro další roky má škola stanovený cíl v ekonomické
oblasti, a to vynakládat finanční prostředky tak, aby bylo dosaženo zisku také
v dalších letech a důsledně pokračovat v dodržování nastaveného funkčního
systému vnitřní finanční kontroly.
Provozní prostředky školy budou i nadále průběžně doplňovány o finanční i
nefinanční příspěvky, které škola získává z projektů, dotací a darů. Tyto příspěvky
jsou využívány pro náročné části výuky, hlavně odbornou praxi, dále jsou určeny na
pořizování materiálu pro volnočasové aktivity studentů, sportovní a zájmové kroužky
a přírodovědný kroužek, vznikající včelařský kroužek a na zlepšení pracovního
prostředí žáků a zaměstnanců školy.
V doplňkové činnosti bude nutné najít novou motivaci a dále zvyšovat výnosy ze
stravovacích služeb, z ubytovacích služeb a z pronájmů nebytových prostor.
Usilujeme o pokračování realizace akreditovaného kurzu – Specializační studium pro
školní koordinátory EVVO, který se roce 2014 uskutečnil pro uchazeče z Ostravy a
Prahy s pozitivním výsledkem, a to ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy
Praha. Právě tržby za tyto poskytované služby tvoří zdroj dalšího přínosu finančních
prostředků do školy, které jsou dále investovány do opravy a údržby majetku a
rozsáhlého areálu školy.
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14 SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI
PARTNERY
14.1 Činnost Spolku rodičů a veřejnosti, o. s., při SOŠ
Spolek rodičů a veřejnosti při SOŠ se aktivně podílel na výchově a vzdělávání žáků
naší školy a v souladu s hlavním smyslem své existence pomáhal při práci školy a
organizaci společenských a vzdělávacích akcí ve škole. Hlavním příjmem spolku jsou
příspěvky rodičů, které byly ve školním roce rozděleny zpět našim žákům na tyto
účely:
• adaptační kurz žáků prvních ročníků, při kterém se před zahájením školního
roku seznámili s budoucími spolužáky a třídními vyučujícími v netradičním
prostředí Račího údolí,
• přírodovědnému kroužku na nákup krmiv pro chovaná zvířata, semen pro
výsadbu na školních pozemcích a čisticích prostředků na údržbu expozice,
• příspěvek žákům prvních ročníků na lyžařský výcvikový kurz,
• registrační poplatky pro žáky 4. ročníků – poplatek slouží k registraci
studentské firmy pod hlavičkou JA Czech a umožňuje vytvořit reálné prostředí
pro výuku podnikání na naší škole,
• kroužku vaření organizovaném na domově mládeže na nákup surovin,
• jízdné žákům 3. ročníků na manažerský trénink prezidentů JA firem v Praze,
• příspěvek žákům oboru Hotelnictví na kurz „Carving pro pokročilé“,
• příspěvky na startovné či jízdné v rámci sportovních aktivit žáků – Soutěž v
kopané o pohár Josefa Masopusta a na turnaj ve florbalu,
• příspěvek na účastnický poplatek na Ekologickou olympiádu a Středoškolskou
ekologickou konferenci,
• příspěvek na ples školy žákům maturitních ročníků – pronájem a výzdoba
sálu,
• příspěvek na nákup surovin v rámci prezentace studentských firem při dni
otevřených dveří školy,
• nákup drobných předmětů jako odměny pro žáky s výbornými výsledky v
soutěžích a při reprezentaci školy,
• příspěvek žákům oboru Agropodnikání na zdravotní poplatky před
absolvováním praxe
• jízdné žákům na krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce,
• úhrada výdajů pro včelařský kroužek působící v areálu naší školy,
• příspěvky žákům maturitních ročníků na fotografování na tablo,
• odměny žákům za výborné studijní výsledky a reprezentaci školy při ukončení
školního roku a při slavnostním vyřazování maturitních ročníků.
V rámci organizačních změn proběhla ke dni 16. 4. 2015 změna předsedkyně.
Vedení spolku se ujala Ing. Kateřina Hanáková a pokladníkem se stala Ing. Hana
Hradecká. Vlivem legislativních změn došlo ke změně názvu a stanov.
Spolek rodičů a veřejnosti ve spolupráci se školou uzavřel s Olomouckým krajem
smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč na vybudování vrbového iglú a
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smyslového chodníku v arboretu školy v rámci projektu Vyučování v přírodě III. Jeho
cílem je vrátit přírodu zpět do blízkosti člověka a vytvořit přátelské prostředí ve školní
zahradě pro žáky a návštěvníky školy.
Spolek se dále podílí na rozvoji školy prostřednictvím sponzorského daru
schváleného v červnu 2015 Dozorčí radou podniku Lesy České republiky ve výši 50
tis. Kč, který bude použit na projekt Vyučování v přírodě III – Naučná stezka. Spočívá
ve vybudování venkovního areálu pro environmentální aktivity studentů a veřejnosti,
úpravu a revitalizaci zeleně, popis dřevin atd.
Zpracovala: Ing. Hana Hradecká

14.2 Spolupráce se základní organizací Českomoravského odborového
svazu pracovníků školství
Vedení školy uzavřelo se základní organizací ČMOS PŠ při naší škole dne 29. 1.
2015 novou kolektivní smlouvu platnou od 1. února 2015. Kolektivní smlouva se
uzavírá na dobu 1 roku.
Ředitelka školy pravidelně projednává s předsedkyní ZO ČMOS PŠ personální
otázky v organizaci, dále informuje o zamýšlených záměrech, hlavně v oblasti
personalistiky a provozu školy. Předsedkyně je seznamována se všemi novými
vnitřními předpisy a je informována vedoucími úseku o peněžních prostředcích a
hospodaření s nimi v rámci školy. Ředitelka školy předložila předsedkyni ZO ČMOS
PŠ k projednání návrh rozpočtu čerpání prostředků FKSP. Předsedkyně ZO uděluje
písemný souhlas s přidělováním prostředků z FKSP všem zaměstnancům.
Zpracovala: Mgr. Jana Gajová
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15 ZE ŽIVOTA NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
Aby byl život na DM zajímavý a pobyt pro všechny ubytované žáky příjemný, byly
v průběhu celého roku pořádány různé kulturní a sportovní akce (turnaj ve florbalu,
sálové kopané, stolním tenise), přednášky (např. beseda s projekcí o Norsku) i třeba
společné vaření (palačinkování, pečení na Vánoce apod.). Tyto akce se setkaly
s velkým úspěchem a podobné budou realizovány i v příštím školním roce. Kromě
toho fungovaly na DM i celoroční zájmové kroužky (sportovní v tělocvičně, kroužek
vaření v kuchyňce domova mládeže).
V průběhu školního roku 2014/2015 proběhly na DM následující kontroly:
-

pravidelné kontroly výtahu,
cizinecká policie (kontrola zápisu v knize ubytovaných cizinců),
kontrola elektrorozvaděčů,
elektrorevize,
Energetika Zábřeh,
kontrola hasicích přístrojů,
oprava oken, žaluzií, parapetů.
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16 SEZNAM TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
16.1 Třídy denního studia
1. A – Mgr. Radka Mojdlová
Bednářová Viktorie
Čížková Kateřina
Famfulík Dominik
Faulhammerová Lucie
Halašková Karolína
Hejtmanová Vendula
Ivanová Leontýna
Janů Adéla

Jarmar Adam
Konopas Jakub
Koutný Marek
Kubíková Dorota
Langer Michal
Langerová Nikola
Matějová Ester
Musilová Veronika

Skýva Filip
Suchý David
Škůrek Jakub
Šlampa Daniel
Tomková Natálie
Tsyhanyn Kristian
Vinklárek Marek
Pospíšil Filip

1. H – Ing. Kateřina Ondráčková
Bejdáková Lucie
Borovičková Šárka
Dusová Nikola
Hájek Kamil
Husárová Tereza
Chaloupková Tereza
Chládková Romana
Kalabisová Tereza

Komendová Nikola
Kučerová Michaela
Langerová Simona
Langrová Martina
Luběna Michal
Máchová Kristina
Caitlin
Prokopová Darina

Pukyšová Anežka
Schauerová Anežka
Sládková Veronika
Strailová Marcela
Zatloukalová Darina
Novák Radek
Plischke Patrik
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1. BZ – Mgr. Blanka Gieselová
Brokešová Anna
Holubová Adéla
Králová Kristýna
Kudrová Veronika
Luks Jan
Novotná Denisa
Ogrocká Michaela
Rozsíval Jan

Ryšavá Nikola
Kavková Karolína
Kašpar Tomáš
Kobza Dominik
Langerová Kristýna
Lešingrová Laura
Miková Natálie
Novotný Jan

Pape Nikolas
Paputzková Kristýna
Tuleja Jakub
Brhelová Gabriela
Podhora Jan
Várošová Kristýna
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2. A – Mgr. Vít Sochora
Čermáková Darina
Kochwasserová Helena
Obšil Daniel
Prokopová Lucie
Přenosilová Nikola
Hastíková Dominika
Karkoška Radim
Konrád Ondřej

Kubíková Hana
Libišová Andrea
Machalová Pavlína
Moravcová Renata
Ondráčková Dita
Pernická Veronika
Raczková |Karolína
Špaček Roman

Krmelínová Petra
Štusáková Jana
Dostálová Monika
Sokolová Kristina
Chládek Igor
Kubíčková Stanislava

Kauer Aleš
Klaban Filip
Kebrdlová Terzie
Lockerová Lea
Navrátil David
Odložitlová Krisstýna
Pastrnková Berenika
Pospíšilová Hana
Prokešová Kateřina
Rašnerová Lucie

Šebela Filip
Špačková Veronika
Valentová Tereza
Valnohová Jana
Vernerová Jana
Vakaliu Karolína
Cikryt Filip
Rybnikár Kryštof
Míčková Renata

2. H – Mgr. Eva Kostecká
Avdičová Veronika
Dronská Amálie
Doubravová Alexandra
Bernard Mikuláš
Franková Martina
Hanáková Alžběta
Hanáková Vendula
Hlaváčková Iva
Hofmanová Hana
Jablončík Marek
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2. BZ – Ing. Jaroslav Koňarik
Bílý Marek
Janků Jana
Lužová Veronika
Maňas František
Maturová Lucie
Peterová Kateřina
Smrčková Veronika
Teindl Miroslav
Valentová Kateřina

Zendulková Julie
Rabenseifnerová Adéla
Babková Michaela
Dolečková Lucie
Drongová Eliška
Doležal Jan
Gronych Miloslav
Kaplan Jakub
Krausová Hana

Pavlů David
Peterková Jana
Podušelová Lenka
Poulíček Pavel
Skála Dominik
Vachutka Libor
Vaňková Monika
Vicencová Markéta
Kappelová Veronika
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3. A – Mgr. Jana Gajová
Dolečková Vendula
Drábková Nikol
Horká Dominika
Horká Kristýna
Hubáčková Sára
Hudosová Kamila
Janošťáková Denisa
Jurenková Jitka
Kořínková Barbora

Kubová Veronika
Mazáková Karolína
Navrátil Michal
Navrátilová Zuzana
Novotná Tereza
Pavelková Veronika
Pecháčková Tereza
Pokorný David
Polášková Hana

Struhárová Denisa
Tomášková Martina
Trávníčková Denisa
Trunečka Zbyněk
Tunysová Nikol
Zapletalová Petra
Slončík Filip
Valouchová Dagmar
Navrátilová Denisa

Kornerová Monika
Krejčí Tereza
Málková Kateřina
Matochová Sabina
Mauer Richard
Michálková Lucie
Ohrablová Bára
Pechanec Dalibor Jan
Pospíšilová Klára

Šímová Adéla
Trundová Daniela
Vinklerová Leona
Dohnal Michal
Šikulová Nikola
Špička Leoš
Kostelecká Kateřina

3. H – Mgr. Jana Šimová
Badalová Žaneta
Hojgr Adam
Horák Dominik
Hrudová Natalie
Hunčarová Klára
Kamler Michael
Komínková Nikola
Kostecký Tomáš
Korytaová Edita
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3. B – Mgr. Kateřina Bieliková
Bačová Anna
Bergová Veronika
Churavá Michaela
Jurníková Kateřina
Poulíček Daniel
Šilar Radek

Šišmová Pavla
Šmotek Milan
Štencl Zdeněk
Švestka Drahomír
Víšek Petr
Zavadilová Natálie

Albrecht Jan
Koukolová Terza
Sonntágová Šárka
Kolár Petr

4. A – Mgr. Jolana Maluchová

63

Adamová Monika
BaLCÁKOVÁ Michaela
Burianová Markéta
Glogar Dominik
Hélová Dominka
Hélová Lucie
Kolomazník Martin
Krajcarová Michaela

Kvapilík Robin
Lacušková Anna
Lachnit Partik
Mikulášová Martina
Moťková Kamila
Rozsypalová Anna
Šebestová Kateřina
Šolcová Kateřina

Uporský |Tobiáš
Vašíčková Michaela
Vlčková Šárka
Vráželová Kristýna
Konopas Bohdan
Nemeškal Libor
Vaňková Lenka
Hrabal Jan

Maňka Filip
Martinová Simona
Matys Tomáš
Mynářová Kristýna
Rychtaříková Nikola
Navrátilová Pavla
Nevrklová Adéla
Nezbedová Pavla
Nováková Michaela
Tomek Ondřej
Novosadová Hana

Piňosová Michaela
Pšenčík Marek
Rýznarová Libuše
Římská Šárka
Valentová Marie
Vlčková Michaela
Zajícová Petra
Zatloukalová Denisa
Marková Nikola
Škorpilová Zdenka
Mihailescu Dominik

4. H – RNDr. Jana Bendová
Dudkovičová Aneta
Gachová Šárka
Horáková Iveta
Hrouzová Žaneta
Hrubá Andrea
Chodobová Kristýna
Jílková Lucie
Jirásková Kristýna
Knápek Ondřej
Krňávková Kristýna
Lejsalová Hana
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4. B – Ing. Jana Andrísková
Drábková Veronika
Freharová Nelly
Hanák David
Hlavsová Silvie
Jurenka Patrik

Křupala Michal
Maňka Jakub
Nevěřilová Andrea
Siráková Monika
Štenclová Hana

Tomášková Kateřina
Urbášek Adam
Kupčík David
Dubová Adéla

16.2 Třídy dálkového studia
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1. D – Mgr. Vít Sochora
Bartošová Věra
Bednářová Andrea
Benešová Ladislava
Buchtová Martina
Bultasová Marcela
Doskočil Jiří
Džurbová Veronika
Gáborová Zuzana
Gorlichová Mrkéta
Holíková Lenka

Hrouzová Veronika
Knappová Monika
Kubíčková Lucie
Nasswetterová
Bohumila
Nosková Simona
Paráková Markéta
Ptáčková Lucie
Stejskal Marek
Škaldová Jana

Šlehoferová Andrea
Talašová Jarmila
Žišková Pavla
Hetmánek Břetislav
Hányš David
Unzeitig Miroslav
Vicianová Jarmila
Řegucký Jakub
Vodičková Monika

2. D – Mgr. Lenka Lachmanová
Krystek Pavel
Šedinová Eliška
Římská Markéta
Staňková Hana
Paloncýová Sabina
Krobotová Gabriela
Šromová Šárka

Skopalová Petra
Stuchlíková Martina
Škurková Marcela
Kubíčková Věra
Provazník Zbyněk
Dostálová Lucie
Novotná Kateřina

Soldán Jakub
Vašíček Michal
Halouzka Radim
Thunová Lucie
Sollárová Petra
Konštacká Petra
Čáp Rudolf

Žerníček Jan
Stavianis Tereza
Kočí Eva
Sládková Alena

Zetochová Adéla
Horváth Lukáš
Mynářová Kristýna
Klemešová Hana

Janků Kristýna
Látal Jan
Ležanský Jan

Luběnová Eva
Pazdírková Pavlína
Hamplová Jaroslava

Tokošová Klára
Scholtzová Veronika
Sedláčková Jana
Suchý Lukáš
Stasiowská Štěpánka

Hudcová Hana
Šimčíková Simona
Bílá Vladana
Brtníková Veronika

3. D – Ing. Hana Hradecká
Láhner Jiří
Dosedlová Jana
Němec Karel
Petříková Sabina
4. D – Ing. Hana Hradecká
Daňková Veronika
Hlavenková Adéla
Hňatková Jana

5. D – Ing. Hana Kauerová
Polýnková Romana
Karlíková Alena
Vernerová Martina
Jílková Soňa
Dermíšková Šárka
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