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1 Úvodní slovo ředitelky
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás provedla nejdůležitějšími událostmi naší školy, Střední odborné
školy, Šumperk, Zemědělská 3, v uplynulém školním roce.
V září jsme slavnostně školní rok zahájili kulturním programem v kině OKO.
Všechny studijní obory naší školy se od 1. září vzdělávaly podle nových školních
vzdělávacích programů. Pro první ročníky všech oborů byly zrealizovány
semináře na téma Studium na střední škole a Zdravý životní styl. Pro 2. a 3.
ročníky proběhla přednáška o antisemitismu a holocaustu. Studenti 1. ročníku
oboru vzdělávání Cestovní ruch absolvovali literární exkurzi do východních Čech a
3. ročník téhož oboru se aktivně podílel na humanitární sbírce Srdíčkový den.
Všichni čtvrťáci Služeb cestovního ruchu se zúčastnili odborné exkurze v Řecku.
S plným nasazením studenti 1. BZ oboru vzdělávání Ekologie a životní prostředí a
Agropodnikání připravili exponáty pro mykologickou výstavu ve Vlastivědném
muzeu v Šumperku a zahájili individuální praxi. Pro dvacet šest studentů 3. ročníku
oboru Služby cestovního ruchu bylo odměnou za úspěšné vyřešení soutěže v rámci
programu Euroscola mezinárodní studentské setkání v Evropském parlamentu ve
Štrasburku, které proběhlo v pátek 24. září 2010. Také se sportovalo v atletických
disciplínách – CORNY CUP a přespolní běh.
Říjen byl naplněn exkurzemi - do Národního muzea v Praze, do arboreta Nové
Dvory u Opavy, na gastronomický festival v Ostravě. Pro studenty druhých ročníků
cestovního ruchu byl připraven barmanský kurz, na kterém si vylepšili profil svých
znalostí a dovedností. Žáci oboru Ochrana přírody a prostředí uspořádali sbírku pro
soukromý azyl pečující o opuštěná zvířata. V témže měsíci proběhla maturitní
generálka písemné části a soutěžilo se v okrskovém kole v basketbalu.
Počátkem listopadu všichni studenti naší školy zhlédli v šumperském divadle
představení Revizor. Uskutečnila se týdenní mobilita na Slovensku jako
součást mezinárodního programu COMENIUS - projekt „The good deed of St. Cyril
a Methodius unites Slavonic people“. Studenti třídy 1. H oboru vzdělávání Cestovní
ruch se zúčastnili gastronomického veletrhu v Ostravě a všichni prvňáci měli
možnost absolvovat kurz vykrajování ovoce a zeleniny pro začátečníky, který byl
uspořádán v prostorách školy. Historické a literární znalosti si studenti 1. ročníku
téhož oboru doplnili na exkurzi v Národním muzeu v Praze a studenti 3. ročníků
poznávali Moravskoslezský kraj. Velkou radost nám udělala studentka 3. ročníku,
která v celostátní soutěži Svět patří nám v disciplíně Výklad průvodce ze
zajímavého vyhlídkového místa obsadila 1. pozici. Naši „ochranáři“ dokončili týdenní
blokové praxe při úpravách zeleně v okolních obcích a v První bioplynové a.s.
v Šumperku K významnému svátku ke Dni studentstva byl žákům promítnut film
Habermannův mlýn, který dokumentuje kruté události v našem regionu. V pátek
26. listopadu si studenti 3.ročníku přivezli z Brna diplom za 3. místo v soutěži O
nejinspirativnější středoškolský časopis 2010. Ocenění převzali od pana Václava
Brůžka, předsedy Klubu volných novinářů SNČR.

7

V listopadu jsme bojovali v okresním finále šachového turnaje. V tomto měsíci si
studenti vyslechli přednášku o Indonésii, zrealizovanou agenturou Pohoda.
Předvánoční období je tradičně zasvěceno humanitárním akcím. Naši studenti třetích
ročníků vypomáhali již podruhé v tomto školním roce při Srdíčkovém dni, první
ročníky zrealizovaly prodej Vánoční hvězdy , jehož výtěžek je věnován dětem na
hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci. Již několikátým
rokem sami studenti organizují humanitární sbírku Adopce na dálku pro Nelsona
Johna Slivibaie z Haiti. Výběrem příspěvků získají částku na zaplacení jeho
celoročního školného. V pátek 10. prosince maturanti spolu s
třídními učiteli
zorganizovali ve spolupráci se Sdružením rodičů a veřejnosti školy prezentační
stužkovací ples v Domě kultury v Šumperku.
Každoročně probíhá na naší škole Mikulášský šplh, Vánoční turnaj v odbíjené a
Vánoční soutěž v psaní na klávesnici. V polovině prosince si dva studenti studijního
oboru Ochrana přírody a prostředí přivezli z Prahy diplom Klubu ekologické výchovy
za účast na 7. středoškolské ekologické konferenci uskutečněné ve spolupráci se
sekretariátem České komise UNESCO. Všichni studenti stejného oboru si
z přednášky odborníků muzea z Liptovského Mikuláše odnesli aktuální poznatky
z ekologie a biologie. Advent byl žákům zpříjemněn filmovým představením.
Klasifikačním obdobím je leden, ale přesto se našel čas i na sportování a naši
studenti získali pěkná první a druhá místa v okresním finále šplhu dívek a hochů.
Ve florbale dívky v okresním finále obsadily 4. místo, stejně tak jako v okresním
finále stolního tenisu. V lednu proběhlo školní kolo soutěže Mladý průvodce, ze
kterého byli nominováni studenti do republikového kola v Ostravě. Přírodovědná
komise poprvé uspořádala soutěž v sudoku, která měla velký ohlas mezi všemi
žáky. Veletrh GO Brno tradičně navštěvují studenti 3. ročníků oboru Služby
cestovního ruchu. U příležitosti dnů otevřených dveří studenti Služeb cestovního
ruchu se zaměřením na hotelový provoz připravili pro zájemce o studium na naší
škole a jejich rodiče slavnostní raut. Naše bývalá kolegyně žákům druhých a třetích
ročníků zúročila svoje zkušenosti z pobytu v zahraničí přednáškou o Austrálii a
Novém Zélandu v anglickém jazyce.
Ihned po ukončení klasifikace za první pololetí, v únoru, se žáci naší školy zapojili
do okresního finále ve sportovním lezení v jednotlivcích i v družstvech a obsadili
první a druhá místa. Třetí místo získaly dívky v okresním finále volejbalu a hoši se
radovali z 2. místa. Dále se bojovalo v oblastní zeměpisné soutěži pro střední
odborné školy zaměřené na hotelnictví a turismus, Moravská brána v Olomouci.
Čtvrťáci oboru Služby cestovního ruchu připravili pro veřejnost prezentační akci
Řecký den s ochutnávkou typických jižních pokrmů, která se těšila značnému
ohlasu. Na přelomu února a března proběhl v tomto školním roce díky velkému
zájmu studentů již druhý barmanský kurz, který pro naši školu pořádá přední
odborník pan Jaroslav Labounek. Pravidelně škola organizuje okresní kolo jazykové
soutěže středních škol. Únor byl i ve znamení vyplňování přihlášek na vysoké školy.
Četnost volnočasových aktivit na domově mládeže se rozšířila o stolní tenis, sálovou
kopanou, florbal a odbíjenou. Byl zorganizován turnaj ve stolním tenise, přebor
domova mládeže ve skoku přes švihadlo, pokračuje činnost kroužků Pilates, Zumba
a Meditace. Častěji se využívala tělocvična, posilovna a sálek se stolním fotbalem.
Od Klubu ekologické výchovy byl naší škole propůjčen na léta 2011-2013 titul
Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Titul jsme převzali na půdě MŠMT z rukou
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náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Rut Bízkové, předsedkyně Klubu
ekologické výchovy doc. RNDr. Milady Švecové,CSc., a vedoucího tajemníka České
komise pro UNESCO Ing. Milana Kuny.
Od září je naše škola partnerem projektu Studium pro praxi v cestovním ruchu
nejen v Jeseníkách. Na tomto projektu spolupracujeme se sdružením Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu a v březnu byl projekt obohacen motivačním pobytem na
Dlouhých Stráních pod Červenohorským sedlem. V tomto měsíci proběhla ve škole
matematická soutěž i palačinkový závod. Zástupce z řad studentů jsme vyslali i do
okresních kol soutěží v českém jazyce, olympiádě v zeměpise a silovém víceboji. A
jako každým rokem pořádaly kolegyně z předmětové komise jazyků krajské kolo
soutěže v anglickém jazyce, ve kterém student 4. ročníku naší školy získal krásné
1. místo. V závěru měsíce března studenti reprezentovali školu v celostátním kole
matematické soutěže. Prvňáci oboru Ekologie a životní prostředí absolvovali
zábavný program Den vody pořádaný Vilou Doris v Šumperku. I březen byl
obohacen exkurzemi - barokní Olomouc a historická Praha. V Praze si studenti
sami vyzkoušeli průvodcování. Druhým rokem byl pořádán kurz italské kuchyně pro
studenty 2. ročníků Cestovního ruchu.
U příležitosti Dne učitelů hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík předal
v Moravském divadle v Olomouci naší kolegyni Mgr. Ireně Jonové titul Pedagog
Olomouckého kraje – toto velké ocenění dokazuje výbornou kvalitu pedagogů naší
školy.
Na začátku dubna studenti oboru Ochrana přírody a prostředí získali v 33. ročníku
SOČ v okresním kole 1. a 2. místo. Studentka na prvním místě postoupila do
krajského kola SOČ v Prostějově. Čtvrtý ročník oboru Služby cestovního ruchu
absolvoval odbornou exkurzi do euroregionu Bílé Karpaty. Na této akci získali
podklady pro zpracování praktické maturitní zkoušky. Studenti prvních a druhých
ročníků téhož oboru vzdělávání v rámci projektového vyučování připravili dětský den.
Studenti oboru vzdělávání Ekologie a životní prostředí zase vypomáhali na Dni Země
a aktivně se zapojili v projektu Ukliďme si svět. V pátek 22. dubna se konalo první
kolo přijímacího řízení, do kterého bylo podáno pro denní studium na naší škole 217
přihlášek.

Velkým zážitkem pro studenty byla květnová
návštěva ministra zemědělství pana Ing. Ivana
Fuksy. Ministr se zajímal o historii školy,
zhlédl část arboreta a se studenty diskutoval a
problémech zemědělství v České republice a
státech EU a o politické situaci.

Ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa, vlevo

Další významnou akcí byla v květnu spolupráce s Českomoravskou mysliveckou
jednotou (ČMMJ) Šumperk. Za účasti jejího předsedy Ing. Vladimíra Diviše st.
proběhl myslivecký kulový dvojboj na redukované terče. Akce byla speciálně
pořádaná pro naše studenty a členy ČMMJ. Studenti oboru Ekologie a životní
9

prostředí se zúčastnili soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Pro třeťáky oboru Ochrana
přírody a prostředí uspořádali jejich pedagogové odbornou exkurzi do Papírny
v Lukavici a pro cestovní ruch odbornou exkurzi na Finanční úřad v Šumperku.
Naši hoši v okresním kole plážového volejbalu získali 1. místo.
V polovině května jsme začali s novou maturitní zkouškou v profilové části a na
přelomu května a června jsme pokračovali společnou částí maturity – písemnou.
Poslední mobilita programu COMENIUS proběhla v červnu v Bulharsku. Společná
část maturitní zkoušky skončila 7. června a absolventi výsledky své práce
slavnostně převzali dne 17. a 20. června 2011 v Obřadní síni šumperské radnice.
Všichni studenti třetích ročníků se během června zúčastnili sportovně-turistického
kurzu, druháci a prvňáci absolvovali odborné exkurze na Šumavu a do Českého
Švýcarska. Prvňáci oboru Ekologie a životní prostředí raftovali v Litovelském
Pomoraví. Vybraní studenti soutěžili v plážovém volejbale v Brně. Odborná komise
třebíčské carvingové soutěže udělila dne 9. června diplom studentce 1. ročníku za
účast v celostátní soutěži s mezinárodní účastí Junior Carving Cup.
Poděkování naše škola obdržela jednak za absolvování televizního dovednostněvědomostního pořadu Za školou, a také za spolupráci při zajišťování sportovních
soutěží od Domu dětí a mládeže Vila Doris v Šumperku. Dále naši studenti získali
ocenění za účast v mezinárodním programu Les ve škole – škola v lese.
Školní rok byl ukončen filmovým představením v 3D projekci v kině OKO.
Celoročně studenti naší školy participovali v těchto soutěžích:
- celostátní soutěž SAPERE – vědět, jak žít - hlavním posláním soutěže je
vzbudit u žáků zájem o zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak
uvědomění si vlastní odpovědnosti za své zdraví, které nelze ničím nahradit
- celostátní soutěž Business Point - hlavním cílem bylo dát studentům možnost
vyzkoušet si svoje realizační a prezentační schopnosti v praxi
- soutěž pro studenty SŠ a gymnázií Chyť příležitost za pačesy - cílem bylo
vytvořit powerpointovou prezentaci nebo plakát ke dvěma různým tématům.
Odměnou pro naše studenty bude v září pobyt v CHKO Jeseníky.
Během roku probíhaly besedy studentů s vedením školy k aktuální problematice
školy.
Dále je nutné připomenout, že se úspěšně rozjely dva projekty realizované
předmětovou komisí ekologie a životní prostředí:
- revitalizace parčíku kolem památného stromu
- obnova historického sadu v areálu školy.
Velmi kladně hodnotím práci komise cestovního ruchu, které se letos poprvé
podařilo zajistit zahraniční praxi pro studenty třetích ročníků. I nadále budeme
usilovat o spolupráci se zahraničními partnery nejen u výše uvedeného oboru
vzdělávání, ale i všech ostatních studijních oborů naší školy.
Jen rychlým výčtem aktivit školy je zřejmé, že jsme bezesporu naplnili školní rok
jaksepatří a tímto děkuji všem svým kolegům a zaměstnancům za vzornou
spolupráci při výchově a vzdělávání mladé generace.

Mgr. Stanislava Beštová
ředitelka
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2 Charakteristika školy
Název:

Střední odborná škola, Šumperk,
Zemědělská 3

Sídlo organizace:

787 01 Šumperk, Zemědělská 3

IČO:

00852384

Identifikátor školy:

102692220

Kapacita školy:

600 žáků

Právní forma:

příspěvková organizace, zřizovatel Olomoucký kraj

Náplň činnosti:

vzdělávání a výchova žáků

Ředitelka školy:

Mgr. Stanislava Beštová, tel. 583301033

Zástupce ředitelky:

Ing. Jan Sýkora, tel. 583301035

Vedoucí dálk. studia:

Ing. Aleš Macek, tel. 583301034

Kontakty:

tel.: +420 / 583 301 030, e-mail: sos@edusum.cz
www.edusum.cz

2.1

Ocenění školy

SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, je držitelem následujících ocenění:
• Talent Olomouckého kraje 2009
• Talent Olomouckého kraje 2008
• Cena města 2008 pro myslivecko-lesnický kroužek při SOŠ
• Cena města 2006 za akci Hobby
• Cena města 2005 v kategorii Životní prostředí
• 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
Udělen statut
• Univerzitní trenérská škola MZLU Brno
• Zelená škola Olomouckého kraje za rok 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009
Udělen certifikát
• Člen Asociace hotelů a restaurací České republiky pro rok 2009,2010,2011
• 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
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2.2.1

Historie

Střední odborná škola v Šumperku vznikla roku 1867, kdy byla založena jako třetí
zemědělská škola v tehdejší zemi Moravsko - slezské. 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
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.

2.2.2

Současnost

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 obory
vzdělávání Cestovní ruch, Agropodnikání a Veřejnosprávní činnost začaly pracovat
podle školních vzdělávacích programů a v oboru vzdělávání Ekologie a životní
prostředí se začalo vyučovat podle školních vzdělávacích programů ve školním
roce 2010/2011.
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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 i mechanizační hala, botanická
zahrada, školní arboretum, travnaté i asfaltové hřiště.
Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 142 míst
s dvoulůžkovými nebo třílůžkovými pokoji. Všechny
pokoje mají vlastní připojení na internet. Na každém
patře domova mládeže je umístěn nový televizor
s digitálním příjmem.
Lezecká stěna

Domov mládeže je šatnami propojen se školou a s kuchyní s jídelnou. V domově
mládeže jsou ubytováni i žáci ze sedmi jiných středních škol, středních odborných
učilišť a vyšší odborné školy. V loňském roce byla na domově mládeže provedena
výměna koberců a pořízen nový nábytek na několik pokojů sedmého patra a
vymalovány všechny pokoje čtvrtého patra. Letos jsme vybavili domov mládeže
stolním tenisem, kulečníkem a novými sportovními potřebami. Na každém patře
byly zřízeny nové klubovny.
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 ubytovaných žáků. Modernizována je výdejová část jídelny, kterou tvoří nerezové
pulty, výdejní okénka a nerezový nábytek s novou technologií vzduchotechniky.
Během loňských hlavních prázdnin byla opravena kanalizace prolomená v hloubce
3 metrů pod budovou jídelny.
Škola je na velmi dobré úrovni vybavena didaktickou technikou. K dispozici jsou
kopírovací zařízení, dvě učebny výpočetní techniky s 32 kusy počítačů a učebna
práva vybavená dalšími 30 počítači pro praktické využití systému CODEXIS pro
studenty oboru Veřejnosprávní činnost i dalších oborů. Tento program je pravidelně
aktualizován a využíván kromě právních předmětů i v ekonomických předmětech
ostatních oborů a při praktických maturitních zkouškách.
Všechny počítače jsou připojeny na internet a
každý žák a pedagog školy má svoji emailovou adresu. Ve všech odborných
jsou
k
dispozici
videa.
učebnách
Multimediální učebny (EKO, PRA, ŽIV, ZEM,
FCK, DEJ, EKL, ANJ1, ANJ3, VYT1, VYT2,
IKT, BIO) jsou vybaveny dataprojektorem a
notebookem nebo i vizualizérem, což zvyšuje
úroveň výuky různých předmětů.
Cvičná kuchyňka

Dataprojektory slouží rovněž pro obhajoby seminárních maturitních prací či projektů.
Pro výuku se využívá i kamera a digitální fotoaparát. 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 aktuální právní agendy a veškerá evidence žáků školy.
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Komunikace s vyučujícími i veřejností rovněž probíhá prostřednictvím systému
BAKALÁŘ. Vzhledem k nedostatku odborných učebnic na trhu byly zpracovány
elektronické učebnice pro obor Veřejnosprávní činnost 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 dvou jazykových učebnách instalovány interaktivní
tabule.
Ve všech učebnách je zabezpečeno využívání běžných didaktických pomůcek, jako
jsou zpětné projektory, videa, čtecí kamery, slovníky, mapy, obrazy, názorné
pomůcky, bílé tabule apod. Žáci v rámci seminárních prací a projektových seminářů
vyhotovují s pomocí internetu odborné texty, které jsou dále využívány ve výuce
a slouží potřebám institucí cestovního ruchu v Šumperku či Odboru životního
prostředí Městského úřadu v Šumperku.
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. Odborné učebny jsou připojeny k síti a na
internet a umožňují tak využití počítačů a oživení výuky v běžných hodinách.
Estetickou úroveň školy zvyšují malá obrazová galerie, relaxační koutky pro
studenty, bohatá květinová výzdoba a jednotná úprava informačního systému.
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. Šatny TEV po vybavení novým nábytkem odpovídají všem hygienickým
požadavkům. Všechny učebny jsou zařízeny moderním nastavitelným nábytkem.
Pro zajištění větší bezpečnosti věcí žáků jsou šatny opatřeny šatními skříňkami,
celkem jich bylo pořízeno 402. Dále pro větší zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně - patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství a násilí vedení školy inovovalo a doplnilo kamerový
systém v interiérech a exteriérech areálu školy.

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. Zřizovací listina školské rady při Střední odborné škole, Šumperk,
Zemědělská 3, byla pod č. j. KUOK 119 749/2008 vydána zřizovatelem Olomouckým
krajem dne 11. 12. 2008 s účinností od 1. 1. 2009. 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.
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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.

Složení školské rady ve školním roce 2010/2011
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Ing. Jiří Gonda
Ing. Jaroslav Koňarik
Marta Zavadilová
Ing. Marek Pažitka
Ing. Zdeněk Muroň
Mgr. Irena Jonová

zástupce veřejnosti
zástupce pedagogů
zástupce nezletilých žáků
zástupce nezletilých žáků
zástupce veřejnosti
zástupce pedagogů

Činnost školské rady ve školním roce 2010/2011
Vzhledem k tomu, že Ing. David Kalousek, člen ŠR, ukončil pracovní poměr se SOŠ,
Šumperk, Zemědělská 3, dohodou, bylo nutné provést na začátku školního roku
2010/1011 doplňkové volby člena školské rady z řad pedagogů. Na základě výsledků
hlasování byla Krajským úřadem Olomouckého kraje novou členkou školské rady
jmenována Mgr. Irena Jonová. V říjnu 2010 ŠR na svém 8. zasedání schválila změnu
ŠVP oboru Ekologie a životní prostředí, schválila také výroční zprávu školy za
uplynulý školní rok.

Dodržování a praktické užívání vnitřního školního řádu s sebou přineslo v průběhu
roku nutnost novelizace, a proto schválila ŠR na svém 9. zasedání dne 11. 5. 2011
dodatek ke školnímu řádu – při vyšší než 25% absenci se žák podrobí
komisionálnímu přezkoušení, bude provedena úprava tabulky kázeňských opatření.
Na tomto zasedání ŠR také schválila nové rozčlenění a doplnění trestů za přestupky
provedené při pobytu v domově mládeže a doporučila vzhledem k zájmu studentů i
rodičů pravidelně ob jeden školní rok otevírat obor Agropodnikání.
Ing. Jaroslav Koňarik, místopředseda ŠR
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3 Obory vzdělávání
V současnosti vyučuje škola obory, k nimž jsme dospěli po odborných konzultacích
se sociálními partnery, s firmami regionu, vysokými školami, státní správou a úřadem
práce. Všechny studijní obory na naší škole jsou zakončeny maturitou. Absolventi
patří mezi ty, kteří nacházejí uplatnění v praxi nebo pokračují ve studiu na vysokých
školách. Pružnost učebních plánů, zvláště pak nových školních vzdělávacích
programů, umožňuje modelovat zaměření podle aktuálních potřeb na trhu práce a
podle dlouhodobého záměru Olomouckého kraje. První ročníky oboru vzdělávání
Cestovní ruch v denní formě studia a Veřejnoprávní činnost v dálkové formě studia
se letos poprvé vyučovaly podle nových školních vzdělávacích programů.

3.1

Přehled výkonů

DENNÍ FORMA STUDIA
1. ročník
žátříd
ků

Služby cestovního ruchu
65-42-M/011
Cestovní ruch
65-42-M/02
Ochrana přírody a prostředí
16-01-M/002
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/02
Agropodnikání
41-41-M/001
Agropodnikání
41-41-M/01

2. ročník
žátříd
ků

3. ročník
žátříd
ků

4. ročník
žátříd
ků

5. ročník
tříd

žáků

Počet
tříd

Počet
žáků

0

0

0

0

2

58

1

30

-

-

3

88

2

63

2

55

0

0

0

0

-

-

4

118

0

0

1

33

1

23

1

25

-

-

3

81

0,5

17

0

0

0

0

0

0

-

-

0,5

17

0

0

0

0

0

0

1

18

-

-

1

18

0,5 13

0

0

0

0

0

0

0,5

13
335

-

-

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/001
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01

CELKEM

0

0

0

0

1

24

1

19

1

25

3

68

1

33

1

19

0

0

0

0

0

0

2

52

17

455

4

4

4

4

1

Zdroj: výkaz M 8

Průměrný počet ubytovaných
Průměrný počet stravovaných:

- na domově mládeže:
- celodenně
- obědy

16

110
110
250

3.2

Učební dokumenty oborů vzdělávání

Učební dokumenty
Studijní obor

Kód KKOV
ze dne

č. j.

platnost

Služby cestovního ruchu

65-42-M/011

26.11.1998

28060/98-23

1. 9. 1999

Cestovní ruch

65-42-M/02

24. 8. 2009

1360/2009

1. 9. 2009

Ochrana přírody a prostředí

16-01-M/002

29.11.1996

31433/96-71

1. 9. 1997

Ekologie a životní prostředí

16-01-M/02

31. 8. 2011

1370/2010

1. 2. 2010

Agropodnikání

41-41-M/001

9. 8. 2000

25057/200023

1. 9. 2000

Agropodnikání

41-41-M/01

31. 8. 2011

1361/2009

1. 9. 2000

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/001

13. 5. 2003

19468/200323

1. 9. 2003

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

24. 8. 2009

1362/2009

1. 9. 2009
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3.3

Učební plány

Studijní obor:

65-42-1M/011

SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU
1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

3

3

3

3

1. CIZÍ JAZYK

4/4

4/4

4/4

4/4

2. CIZÍ JAZYK

3/3

3/3

3/3

3/3

1

2

A. POVINNÉ
1. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

OBČANSKÁ NAUKA
DĚJEPIS

2

2

MATEMATIKA

3/1

3/1

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

3/1

3/1

TĚLESNÁ VÝCHOVA

2/2

2/2

3

3

2/1
2/2

2/2

3

3
3/2

2. ODBORNÉ
EKONOMIKA
EKONOMIKA A MARKETING CR
ÚČETNICTVÍ

1

2/2

3/2

INFORM. A KOMUN. TECHNOLOGIE

3/3

3/3

3/3

APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE

2/1

PRÁVO

3

DĚJINY KULTURY

2

SPOLEČENSKÁ KULTURA

1

1

ZEMĚPIS CR

3

2

TECHNIKA SLUŽEB CR

2

2

REGIONÁLNÍ TUR. SLUŽBY

2/1

PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ ZCR

1/1

PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ TCR

1/1

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

2/1

3. VÝBĚROVÉ
ZÁKLADY RÉTORIKY

1/1

FIKTIVNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ

2/2

JAZYKOVÉ PRAKTIKUM

1/1

CELKEM

33

33

32

32

B. VOLITELNÉ
KONVERZACE V ANJ/NEJ

1/1

SEMINÁŘ A CVIČ. Z MATEMATIKY
INFORMATIKA V CR

2/2

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a
odborných předmětů CR. Praktická maturitní zkouška je studenty zpracována formou seminární práce
na základě zkušeností z praxe. Ve třídách se zaměřením na hotelový provoz jsou zařazeny
následující předměty – hotelový provoz, management hotelu, technika obsluhy a stolování,
technologie přípravy pokrmů .
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.
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Studijní obor:
A. POVINNÉ:
VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ:
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
1. CIZÍ JAZYK
2. CIZÍ JAZYK
ZÁKLADY SPOLEČENS. VĚD
ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD
MATEMATIKA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
DĚJEPIS
EKONOMIKA
EKONOMIKA A MARKETING
ÚČETNICTVÍ
INF.A KOMUN. TECHNOLOGIE
PÍSEMNÁ KOMUNIKACE
PRÁVO V PODNIKÁNÍ
ZEMĚPIS CR
DĚJINY KULTURY
TECHNIKA SCR
PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ
FIKTIVNÍ FIRMA CR
PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY
REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ SLUŽBY
JAZYKOVÉ PRAKTIKUM
CVIČENÍ Z EKONOMIKY
VOLITELNÉ:
ANJ,NEJ V CR
GEOGRAFICKÝ SEMINÁŘ
PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
PODNIKÁNÍ A FINANCE
ODBORNÝ SEMINÁŘ ZSV
ODBORNÝ SEMINÁŘ IKT
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MAT
CELKEM
B. NEPOVINNÉ:
3. CIZÍ JAZYK
SPORTOVNÍ HRY

65-42-1M/01

CESTOVNÍ RUCH

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

3
4/4
3/3
2/1
2
3/1
2/2
3
2

3
4/4
3/3
1
2
2
2/2

3
4/4
3/3
2

4
4/4
3/3
1

2
2/2

2
2/2

2
2/2
2/2

2
2/2

2/2
2/2

2
2/2
3/3
1/1

2
4

3
2
1/1

2
2
1/1
2/2

2

2/1
2
1/1

1/1
2/2
1/1
/1
/1
/1

33

32

33

1/1
/1
/1
/1
/2
/2
/2
32

2
1

2
1

2
1

2
1

Čtyřletý obor vzdělávání zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka 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.
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.
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Studijní obor:
A. POVINNÉ
1. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ANJ/NEJ
OBČANSKÁ NAUKA
DĚJEPIS
SPOLEČENSKÁ KULTURA
ZEMĚPIS
MATEMATIKA
FYZIKA
INFORM. A KOMUN.
TECHNOLOGIE
TĚLESNÁ VÝCHOVA
2. OBORNÉ
BIOLOGIE A EKOLOGIE
CHEMIE
ZÁKLADY MECHANIZACE
PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN
CHOV ZVÍŘAT
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
MOTOROVÁ VOZIDLA
PRAXE
3. VÝBĚROVÉ A VOLITELNÉ
OCHRANA A TVORBA KRAJINY
DOTAČNÍ POLITIKA v EU a ČR
DĚJINY VENKOVA
STAVEBNÍ OBNOVA VENKOVA
ÚČETNICTVÍ
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
EKOLOGIE REGIONU
CESTOVNÍ RUCH NA VENKOVĚ
OCHRANA ROSTLIN
ALTERNATIVNÍ CHOV ZVÍŘAT
OBNOVITELNÉ ZDROJE
ENERGIE
MYSLIVOST
CELKEM
B. NEPOVINNÉ
VÝŽIVA A PŘÍPRAVA POKRMŮ
SEMINÁŘ Z BIOLOGIE

41-41-M/001
1. roč.
2. roč.

3
3/3

AGROPODNIKÁNÍ
3. roč.
4. roč.

3
3/3
1

3
3/3
1

3
3/3
1

2
2

2

3

2
2

2/2
2/2

1/1
2/2

2

3/1
3/1
2/1

2/2

2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2
2
2/2

3/1
3/1
3/1
2
blok

2

2

2

2
1
3
2

3
3
3
blok

2
1
2/2
2
2
2

2
2

2
2
1
1
32

33

33

32
2
2

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitou z českého jazyka a literatury, teoretické a praktické
zkoušky z odborných předmětů a z volitelného předmětu. Praktickou maturitní zkoušku studenti
zpracovávají formou seminární práce.
Tento studijní obor je zaměřen na obnovu a rozvoj venkova. Do učebních plánů byly zařazeny
předměty – ochrana a tvorba krajiny, dějiny venkova, dotační politika v EU a ČR 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 samotné podnikatelské činnosti, ve výrobních provozech
prvovýroby a ve službách spočívajících v obnově venkova a údržbě krajiny.
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Studijní obor:

A. POVINNÉ
1. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
CIZÍ JAZYK (B1)
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
DĚJEPIS
ZEMĚPIS
MATEMATIKA
FYZIKA
CHEMIE
BIOLOGIE A EKOLOGIE
TĚLESNÁ VÝCHOVA
INF. A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
ZÁKLADY MECHANIZACE
PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN
CHOV ZVÍŘAT
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
MOTOROVÁ VOZIDLA
PRAXE UČEBNÍ
ÚČETNICTVÍ
ROZVOJ VENKOVA
ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ
2. VOLITELNÉ:
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA /
CHOV KONÍ
ZOOHYGIENA A PREVENCE /
OCHRANA ROSTLIN
SEMINÁŘ ZE ZSV
SEMINÁŘ A CVIČENÍ
Z MATEMATIKY
SEMINÁŘ Z IKT
CELKEM
NEPOVINNÉ:
VÝŽIVA A PŘÍPRAVA POKRMŮ

41-41-M/01

AGROPODNIKÁNÍ

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč

3
4/4

3
4/4

3
4/4
1

4
4/4
2

2

2

3

2/1
2/1
2/2
2/2

2/2
1/1

2/2
1/1

3/1
3/1
2
2
2/2
2/2
2
1

2/1
3/1
2

2
2
2
2
4/1
4/1
2/2
3/3
2/1

2/1
4/1
3/1
2
2
2/2

2/2

2/2
2/2
2

2/2
2/2
/1
1/1
/1
32

32

32

32

/2

/2

/2

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitou z českého jazyka a literatury, teoretické a praktické
zkoušky z odborných předmětů a z volitelného předmětu. Praktickou maturitní zkoušku studenti
zpracovávají formou seminární práce.
Tento studijní obor je zaměřen na obnovu a rozvoj venkova. Do učebních plánů byly zařazeny
předměty – ochrana a tvorba krajiny, dějiny venkova, dotační politika v EU a ČR 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 samotné podnikatelské činnosti, ve výrobních provozech
prvovýroby a ve službách spočívajících v obnově venkova a údržbě krajiny.
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Studijní obor:

16-01-M/002

A. POVINNÉ PŘEDMĚTY
1. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
CIZÍ JAZYK
OBČANSKÁ NAUKA
DĚJEPIS
SPOLEČENSKÁ KULTURA
MATEMATIKA
FYZIKA
CHEMIE
TĚLESNÁ VÝCHOVA
2. ODBORNÉ
BIOLOGIE
BOTANIKA
ZOOLOGIE
EKOLOGIE
OCHRANA PROSTŘEDÍ
LESNICTVÍ
GEOLOGIE
GEOGRAFIE
HYDROLOGIE
METEOROLOGIE A MONITORING
ODPADY
PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
PRÁVNÍ PŘÍPRAVA
EKONOMIKA
APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE
INFORM. A KOMUN. TECHNOLOGIE
PRAXE
3. VÝBĚROVÉ A VOLITELNÉ
AGROEKOLOGIE
MYSLIVOST
VODÁRENSTVÍ, BIOLOGIE

OCHRANA PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.

3
3/3

3
3/3

2
1
2
2
3/1
2/2

1

4/1
3/1
3/1

3
3/3
1

3
3/3
1

2

3

3

3
2/2

2/2

2/2

2
2
2

2
2
2

2
1
2
2
2
2/1
2/2
blok

2

3/1
3/1
3
2

2
3
2

1

2/2
blok

2/2
blok

1

GEODÉZIE, BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ
CVIČENÍ Z CHEMIE/BIOLOGIE ČLOVĚKA
CELKEM
B. NEPOVINNÉ
JEDNOMUŽ. MOTOR. PILA
ŘÍZENÍ MOTOROV. VOZIDEL
EKOTURISTIKA
SEMINÁŘ A CVIČ. Z MATEMATIKY

2
2

ind.
3
2
1/1

1/1
32

33

33

1/1
31

2
2

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, ochrany přírody,
ekologie a volitelných předmětů. Praktická maturitní zkouška je studenty skládána formou seminární
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 okresů, chráněné krajinné oblasti či pracovník ekologických útvarů
průmyslových podniků.
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Studijní obor:
A. POVINNÉ:
1. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
CIZÍ JAZYK
ZÁKLADY SPOLEČENS. VĚD
DĚJEPIS
MATEMATIKA
FYZIKA
CHEMIE
TĚLESNÁ VÝCHOVA
EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY
INF.A KOMUN. TECHNOLOGIE
2. ODBORNÉ:
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
CELKEM
3. VOLITELNÉ:
ODBORNÝ SEMINÁŘ ZSV
ODBORNÝ SEMINÁŘ CHE
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MAT
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIO
ODBORNÝ SEMINÁŘ Z LES

16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.roč.
2.roč .
3. roč.
4. roč

3
4/4

3
4/4

2
2
2
3/1
2/2

3
2/2

2/2

2/2

4/1
2
2
2

2/2
32

2

3
4/4
1
1
2

4
4/4
2

2/2
2
2/2

2/2
2
2/2

2

2

3

3/1
3/1
2
2
2

2

2
3
2
2
2

2/2
32

2/2
32

1
2
2
2
2
blok
32
/2
/2
/2
/2
/2

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, ochrany přírody,
ekologie a volitelných předmětů. Praktická maturitní zkouška je studenty skládána formou seminární
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.
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Studijní obor:

68-43-M/001

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
studium při zaměstnání

POČET HODIN-KONZULTACÍ V ROČNÍKU
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
5. roč.
A. POVINNÉ
VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
1. CIZÍ JAZYK
2. CIZÍ JAZYK
DĚJEPIS
OBČANSKÁ NAUKA
MATEMATIKA
ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD
APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE
SPOLEČENSKÁ KULTURA
ZEMĚPIS
PRÁVO
VEŘEJNÁ SPRÁVA
EKONOMIKA A SOC. POLITIKA
ÚČETNICTVÍ
VEŘEJNÉ FINANCE
PÍSEMNÁ A ELEKTRON.
KOMUNIKACE
INFORM. A KOMUN. TECHNOLOGIE
B. VÝBĚROVÉ
DAŇOVÝ SYSTÉM
DEMOGRAFIE
SOCIÁLNÍ A ZDRAV. ZABEZPEČENÍ
KONVERZACE V 1. CIZÍM JAZYCE
PRAKTICKÁ CVIČ. ZE SPRÁV. PRÁVA
CELKEM HODIN-KONZULTACÍ

30
30

30
30

20
20
20

20
20
20

20
20
15

40
40

35
35

40
40
30
30

25
10
10
10

20

25
30
30

20

20
20

20
20

30
10

20

15
210

210

10
20

20
5
15

210

10
175

15
210

Pětiletý obor vzdělávání dálkovou formou studia je zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a
literatury, cizího jazyka 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 na územních nebo jiných orgánech
státní správy.
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Studijní obor:

68-43-M/01

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
studium při zaměstnání

POČET HODIN KONZULTACÍ V ROČNÍKU
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
POVINNÉ
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
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 A ELEKTR. KOMUNIKACE
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
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
30/30
20
30
20
10
20
20/20

30/30
40/40
20/20
25

20/20
20/20
15/15
30

30/30
30/30
20/20

20/20
30/30

15

20

40
40

40
40

30

20/20

20
20
10/10
10/10

15
15/15
25/25

35/35

20
15

15
15

15

20
15/15

10/10
20

220

220

210

215

185

Pětiletý obor vzdělávání dálkovou formou studia je zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a
literatury, cizího jazyka 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 na územních nebo jiných orgánech
státní správy.
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3.4

Praxe žáků podle oborů

Studenti oboru Agropodnikání konali odbornou praxi u soukromě hospodařícího
zemědělce Jiřího Komárka, dále ve společnosti Bludovská, a. s., farma Chromeč a ve
firmě ve PRO – BIO ve Starém Městě pod Sněžníkem. Individuální praxe studentů
tohoto oboru je sjednána v různých firmách regionu – PRO – BIO, obchodní společnost
s.r.o. Staré Město pod Sněžníkem, GENOSERVIS – zemědělství, s.r.o., Zábřeh
Skalička, AGRODRUŽSTVO Zábřeh, Agritec, s.r.o., Šumperk, Bludovská, a. s., Statek
Vitošov, s.r.o., MARWIN, v. s., Hanušovice apod.
Studenti oboru Ochrana přírody a prostředí vykonávali odbornou praxi především
ve školním arboretu a botanické
zahradě. Individuální praxe probíhala na
nejrůznějších ekologických pracovištích, včetně státních institucí – ve Vile Doris
Šumperk, na První bioplynová Šumperk, s.r.o. Již podruhé se podařilo studenty 3.
ročníku tohoto oboru umístit na praxi u státního podniku Lesy ČR, studenti 4.
ročníku pravidelně vykonávají praxi na Městském úřadu Šumperk na Odboru
životního prostředí, kde si ověřují právní znalosti v praxi.
Praxe pro obor Služby cestovního ruchu byla smluvně zabezpečena a probíhala
v cestovních kancelářích CK Ancora, RMIC, v Informačním turistickém středisku
Šumperk, na Městském úřadě v Šumperku, Jeseníky - Sdružení CR, v Domě dětí a
mládeže Krasohled Zábřeh, ve Vlastivědném muzeu Šumperk, na Městském úřadě
Šumperk a v Zábřežské kulturní, s.r.o, Zábřeh. Další praxe u tohoto oboru se
zaměřením na hotelový provoz probíhaly v Hotelu Grand Šumperk, v restauraci Pod
Kaštanem Šumperk, v Hotelu Jirdos, s.r.o., Šumperk, v penzionu Oáza Loučná nad
Desnou a v hotelu Diana Velké Losiny. Individuální praxe byla sjednána v různých
institucích, které se zabývají cestovním ruchem, jako je Jeseniatour Šumperk, CK
Atlas Šumperk, správa státního hradu Bouzov, Camp Morava Mohelnice,
Severomoravská chata Podlesí , Arte Šumperk, Ruční papírna Velké Losiny atd.

Zahraniční praxe studentů SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, ve šk. r. 2010/ 2011
Začátek června se pro jedenáct studentů Střední odborné školy v Šumperku na
Zemědělské ulici stal jedinečnou příležitostí vyzkoušet si v praxi znalosti anglického
jazyka a současně se seznámit s prostředím a s provozem 4 a 5 hvězdičkových
hotelů na ostrovech Rhodos a Korfu.
Zahraniční praxe byla zprostředkována agenturou HR Experts, zastoupenou paní
Olgou Vlachou. Studentům zajistila praxi na 4 měsíce. Studenti pracují na úseku
stravování a to buď v kuchyni, kde provádějí pomocné práce, nebo v restauraci, a
tam pracují jako obsluha klientů. Někteří studenti strávili svou praxi v plážovém baru
díky tomu, že během studia na naší škole získali Certifikát Barmanské asociace.
Věříme, že studenti využijí získané zkušenosti a poznatky i ve svém profesním
životě, a zároveň doufáme, že exkluzivní nabídka HR Experts a oboustranně
výhodná spolupráce při naplňování odborné praxe studentů Cestovního ruchu bude
probíhat i v následujících letech.
Mgr. Eva Kostecká
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La Marquise Luxury Hotel *****, Rhodos

Miramare Hotel ****, Korfu

Studenti na praxi Řecko 2011
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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
Ing. Eduard Bartoň
vyučující zemědělské předměty, absolvent AF VŠZ, obor fytotechnika
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
Ing Svatoboj Bihunec
vyučující lesnictví, absolvent VŠLD, obor technologie dřeva
JUDr. Jan Foit
vyučující právo, veřejnou správu a základy společenských věd, absolvent FVBVŠSNB, obor právo
Mgr. Jana Gajová
vyučující informační a komunikační technologie, absolventka PřF UP, obor
matematika a výpočetní technika
Ing. Hana Hradecká
vyučující ekonomiky a účetnictví, absolventka EF VŠB TU, obor
průmyslu

ekonomika

Mgr. Irena Jonová
vyučující dějepis, dějiny kultury a český jazyk, absolventka FF MU, obor český jazyk
a literatura a historie
Mgr. Jarmila Karasová
vyučující český jazyk a základy společenských věd, absolventka PedF UP, obor
český jazyk a občanská nauka
Ing. Hana Kauerová
vyučující chemii a anglický
organických výrob

jazyk, absolventka VŠCHT, obor
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technologie

Mgr. Jiřina Klimešová
vyučující matematiky, absolventka PřF UP, obor matematika a deskriptivní
geometrie
Ing. Jaroslav Koňarik
vyučující zemědělské předměty, absolvent AF VŠZ , obor zootechnika
Mgr. Eva Kostecká
vyučující anglický jazyk, absolventka PedF UP, MU, obor anglický jazyk
Mgr. Lenka Lachmanová
vyučující anglický jazyk, absolventka PřF JEP, obor biologie a chemie
Ing. Jana Lubojacká
výchovná poradkyně, vyučující ekonomiky a účetnictví, absolventka EF VŠB TU,
obor národohospodářské plánování
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
Ing. Eva Neudertová
vyučující informační
a komunikační
technologie, písemné a elektronické
komunikace, ekonomie, absolventka FPE VŠZ, obor
provoz a ekonomika
zemědělství
Mgr. Václav Novák
vyučující myslivost, absolvent PedF UP, obor anglický jazyk
Mgr. Ivana Pánová
školní metodička prevence sociálně patologických jevů, vyučující tělesnou výchovu a
základy společenských věd, absolventka PedF OU, obor tělesná výchova a
občanská nauka
Ing. Kateřina Ondráčková
vyučující základy hotelnictví, technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy a
stolování, ekonomika a provoz hotelů, management hotelů, absolventka MMI VŠB
TU, obor metalurgické inženýrství
Mgr. Helena Pavelková
vyučující základy společenských věd a aplikovanou psychologii,
absolventka PedF UP, obor sociální a zdravotní předměty
Mgr. Vladimír Ptáček
vyučující matematiky a informační a komunikační technologie, absolvent PedF UP,
PřF UP, obor matematika, branná výchova a výpočetní technika
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Mgr. Jana Reichlová
vyučující německý jazyk, absolventka FF UP, obor německý a ruský jazyk
Bc. David Shone
vyučující anglický jazyk, absolvent Liverpool University , obor tělesná výchova a
zeměpis
Mgr. Vladimíra Stalmachová
vyučující tělesné výchovy a německý jazyk, absolventka FTK UP ,
výchova a německý jazyk

obor

tělesná

Bc. Jana Šimová
vyučující německý jazyk, zeměpis CR, technika služeb CR, absolventka PřF OU,
obor cestovní ruch a rekreace
Mgr. Lýdie Špániková
vyučující český jazyk, absolventka PedF UP, obor český jazyk a hudební výchova
Mgr. Lenka Tkadlecová
vyučující regionální
turistické
komunikační studia

služby, absolventka UTB, obor mediální a

Mgr. Radka Vršanová
vyučující zeměpis CR, technika služeb CR, průvodcovské služby, absolventka PedF,
FF UP , obor zeměpis, ruský a anglický jazyk
Mgr. Lenka Vymazalová
vyučující český a ruský jazyk, absolventka FF UP, obor český a ruský jazyk
Mgr. Roman Zajíc
vyučující tělesné výchovy a biologie, absolvent PedF UP, obor tělesná výchova a
biologie
Ludmila Hovadová
vychovatelka , absolventka SZTŠ
Milan Kukula
vychovatel, absolvent gymnázia
Ivana Strouhalová
vychovatelka, absolventka SpgŠ
Alena Šikulová
vychovatelka , absolventka SZTŠ
Ludmila Urbanová
vychovatelka , absolventka SPgŠ
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4.2

Provozní zaměstnanci školy a domova mládeže

Jaroslav Kubíček

- školník

Jana Jaňourová

- uklízečka

Marta Orszagová

- uklízečka

Lenka Hudlíková

- uklízečka

Martin Procházka

- elektrikář

Alena Polešovská

- uklízečka

Alena Rábová

- uklízečka

4.3

Pracovníci školní jídelny

David Hvižď

- vedoucí jídelny

Bohdana Zouharová

- vedoucí kuchařka

Lucie Svačinková

- kuchařka

Radka Čuntová

- kuchařka

Anna Kohoutková

- pomocná kuchařka

Marie Hauptová

- pomocná kuchařka

Pavlína Barvířová

- pomocná kuchařka

4.4

Ekonomičtí a administrativní pracovníci školy a domova mládeže

Hana Winterová

- účetní - ekonomka

Vlasta Kunderová

- účetní - rozpočtář

Marta Drážná

- odborná referentka

Radislav Odstrčil

- referent majetkové správy

Ivana Musilová

- účetní pokladník
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4.5

Pracovníci dle členění
Pedagogičtí pracovníci

Škola
Domov mládeže
Jídelna
CELKEM

Provozní pracovníci

počet

přepočtený stav

počet

přepočtený stav

34
5
39

29,34
5
34,34

8
3
7
18

7,63
2,5
6,52
16,65

Zdroj: osobní spisy TEU

Pracovníci dle členění
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Škola
Domov mládeže
Jídelna

Pedagogičtí pracovníci

Provozní pracovníci

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
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5 Přijímací řízení
5.1

Informace o přijímacím řízení

Prezentace školy probíhá každoročně od října do ledna. 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 měsíci lednu jsme pořádali dny otevřených
dveří, na kterých pedagogové i naši současní žáci zájemce o studium sami
provázeli školou a ochotně odpovídali na dotazy. Vzhledem k příznivému ohlasu
budeme tento postup zachovávat i u následujícím školním období 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. Kvalitně
nás také reprezentují webové stránky, které pravidelně doplňujeme a inovujeme,
novinkou je virtuální prohlídka školy.
Ve školním roce 2011/2012 si podalo přihlášku pro denní formu studia v prvním
kole 215 uchazečů a 21 uchazečů projevilo zájem o dálkovou formu studia. V dalších
kolech podalo přihlášku na denní formu 7 zájemců o studium a pro dálkovou formu
10 posluchačů.
Do studijního oboru Cestovní ruch se přijímací řízení konalo ve dvou kolech: 22. 4.,
23. 6. a 31. 8. 2011. Uchazeči byli přijati bez přijímacích zkoušek na základě kritérií
vypsaných ředitelkou školy.
Pro obor vzdělávání Ekologie a životní prostředí se přijímací řízení konalo ve dvou
kolech: 22. 4., 23. 6. a 31. 8. 2011 . Uchazeči byli přijati bez přijímacích zkoušek na
základě kritérií vypsaných ředitelkou školy.
Pro studijní obor Veřejnosprávní činnost, který se vyučuje dálkovou formou, se
přijímací řízení konalo ve čtyřech kolech: 29. 4.,23. 6., 30.8 a 31. 8. 2011. Uchazeči
byli přijati bez přijímacích zkoušek, po splnění kritérií vypsaných ředitelkou školy.
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5.2

Přehled počtu přihlášených uchazečů o studium a počet odevzdaných
zápisových lístků v jednotlivých kolech přijímacího řízení

Studijní obor

I. kolo
podáno
přihlášek

65-62-M/01
Cestovní ruch
16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost

CELKEM

II. kolo

III. a IV. kolo

odevzdáno
Z.L.

podáno
přihlášek

odevzdáno
Z.L.

podáno
přihlášek

odevzdáno
Z.L.

163

53

8

8

1

1

52

16

1

1

1

1

21

20

11

11

9

9

236

89

120

20

11

11

Zdroj: spisy přijímacího řízení SOŠ Šumperk
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6 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu
Ve školním roce 2010/2011 studovalo na Střední odborné škole, Šumperk,
Zemědělská 3, celkem 445 žáků, z toho v denním studiu 335 žáků ve 12 třídách
a v dálkové formě 120 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
41
1
12
9
11
3
77

II. pololetí
59
26
7
5
6
2
105

Zdroj: přehledy z pedagogických rad

V průběhu školního roku přistoupilo na naši školu 7 žáků. Studium během roku na
žádost rodičů ukončilo 6 žáků a z prospěchových důvodů 3 žáci. Na jinou školu
přestoupilo 19 žáků.
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7 Maturitní zkoušky
7.1

Termíny a informace o jarním zkušebním období maturitní zkoušky

Ve školním roce 2010/2011 studovalo v posledních ročnících denního i dálkového
studia 97 žáků, jedna studentka během roku na vlastní žádost ukončila studium a
další student kvůli dlouhodobé nemoci požádal o opakování ročníku. Z toho
vyplývá, že maturitní zkoušku v jarním zkušebním období konalo 95 studentů.
Bohužel tři studenti neukončili čtvrtý ročník tak, aby mohli zvládnout maturitu
v řádném jarním termínu.
S novou maturitou v jarním zkušebním období tedy bojovalo 92 studentů. Ve
třídě 4. AH studijního oboru Služby cestovního ruchu z 29 studentů prospělo 6
žáků s vyznamenáním, 22 prospělo a jedné studentce se nepodařilo
obhájit
praktickou maturitní zkoušku.
Třída oboru Ochrana přírody a prostředí 4.B při premiéře nové maturitní
zkoušky excelovala se 3 vyznamenanými žáky, 18 prospělo a tři žáci si jednu
zkoušku zopakovali v opravném podzimním termínu - 2 žáci didaktický test
z matematiky a 1 komplexní zkoušku z anglického jazyka.
Ve třídě 4. Z studijního oboru Agropodnikání skládalo maturitu 14 studentů,
neprospěl pouze 1 žák , a to z českého jazyka.
V dálkové formě studia z 25 posluchačů získali 4 vyznamenání, 3 nevyhověli
požadavkům z anglického jazyka a 1 posluchačka z rodinných důvodů musela
absolvovat maturitu v náhradním termínu.
V celkovém
součtu v jarním zkušebním období prospělo z 92 maturantů 13
s vyznamenáním, tj. 14, 1 % , požadavkům nevyhovělo 8 maturantů tj. 8,69 %, což
je méně než polovina celostátního průměru (19%) a prospělo 70 dnes již
absolventů, což je 76,1%.
7.2

Termíny a informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní
zkoušky

V podzimním zkušebním období MZ2011 měli vykonávat v náhradním termínu celou
maturitní zkoušku 3 studenti, vzhledem k neukončenému ročníku. Jeden student
neukončil ročník, jedna studentka se řádně omluvila a třetí student maturitním
požadavkům nevyhověl.
Opravnou maturitní zkoušku mělo konat 8 studentů. Jeden z českého jazyka a
literatury, dva měli opakovat didaktický test z matematiky, čtyři studenti anglický
jazyk. tři studenti se řádně omluvili.
S potěšením mohu konstatovat, že na naší škole proběhly maturity v obou
zkušebních obdobích velmi úspěšně. Je zřejmé , že pedagogové naší školy své
studenty k této nové maturitě připravili velmi kvalitně. Za tuto výborně odvedenou
práci jim mnohokrát děkuji. Je skvělé pracovat s tak odborným týmem – všem
děkuje ředitelka školy.
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7.3

Výsledky maturitních zkoušek 4. AH

Ve třídě 4. AH oboru vzdělávání Služby cestovního ruchu maturovalo 29 studentů,
z nichž 6 prospělo s vyznamenáním, 22 prospělo a jedna studentka nevyhověla
požadavkům maturity. Podáním přihlášky v měsíci listopadu má tato neúspěšná
studentka možnost zopakovat maturitu v jarním termínu 2012.
Povinná zkouška:
Počty známek

Předmět

1

2

3

Průměr

4

5

CJL - Z

Český jazyk a literatura
- základní úroveň

10

10

9

-

-

1,97

ANJ - Z

Anglický jazyk – základní úroveň

4

5

7

5

-

2,62

ANJ -V

Anglický jazyk – vyšší úroveň

1

-

-

-

-

1,00

NEJ - Z

Německý jazyk
- základní úroveň

-

2

4

-

-

2,67

MAT - Z

Matematika – základní úroveň

-

1

-

-

-

2,00

PRK

Praktická zkouška z odborných
předmětů

6

11

9

2

1

2,34

21

29

29

7

1

2,29

celkem

Nepovinná zkouška:
Předmět

Počty známek

Průměr

1

2

3

4

5

CJL - V

Český jazyk a literatura –vyšší
úroveň

-

-

2

-

-

2,00

ANJ -V

Anglický jazyk – vyšší úroveň

-

-

1

-

-

3,00

NEJ - V

Německý jazyk – vyšší úroveň

-

-

-

-

1

5,00

DEU

Dějiny umění

-

-

-

2

1

4,33

DEJ

Dějepis

-

-

1

-

1

4,00

OSVZ

Občanský a společenskovědní
základ

-

-

2

-

-

3,00

Zdroj: maturitní protokol
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7.4

Výsledky maturitních zkoušek 4. Z

Ve třídě 4. Z oboru vzdělávání Agropodnikání ukončilo ročník 15 studentů, z nichž
v obou zkušebních obdobích prospělo 14 studentů a 1 nevyhověl požadavkům
maturity. Jeden student neukončil 4. ročník, a proto neskládal maturitní zkoušku.
Jedna studentka ukončila studium na naší škole těsně před maturitou.

Povinná zkouška:
Počty známek

Předmět

1

2

3

Průměr

4

5

CJL - Z

Český jazyk a literatura
- základní úroveň

1

6

6

2

-

2,60

ANJ - Z

Anglický jazyk – základní úroveň

-

2

1

1

-

2,75

MAT - Z

Matematika – základní úroveň

-

-

9

2

-

3,18

PRK

Praktická zkouška z odborných
předmětů

-

11

3

-

1

2,40

EP

Ekonomické předměty

-

1

5

9

-

3,53

OZP

Odborné zemědělské předměty

-

5

5

4

1

2,93

1

25

29

18

2

2,93

celkem
Zdroj: maturitní protokol
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7.5

Výsledky maturitních zkoušek 4.B

Ve třídě 4. B oboru vzdělávání Ochrana přírody a prostředí v obou termínech
maturitu skládalo 23 studentů z celkového
počtu 25 žáků. Tři prospěli
s vyznamenáním, 20 žáků prospělo a dva žáci se omluvili a maturitní zkoušku
nevykonali.
Povinná zkouška:

Předmět

Počty známek
1

2

3

Průměr

4

5

CJL - Z

Český jazyk a literatura
- základní úroveň

4

7

11

1

-

2,39

ANJ - Z

Anglický jazyk – základní úroveň

2

2

2

-

-

2,00

NEJ - Z

Německý jazyk
- základní úroveň

-

1

-

-

-

2,00

MAT - Z

Matematika – základní úroveň

-

2

9

5

-

3,19

PRK

Praktická zkouška z odborných
předmětů

11

8

4

-

-

1,69

OCH

Ochrana přírody

9

6

6

2

-

2,04

EKL

Ekologie

6

9

6

2

-

2,17

32

35

38

10

-

2,23

celkem

Nepovinná zkouška:
Předmět

Počty známek

Průměr

1

2

3

4

5

BIO

Biologie

2

-

-

4

-

2,0

LES

Lesnictví a myslivost

1

-

-

-

-

1,0

Zdroj: maturitní protokol
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7.6

Výsledky maturitních zkoušek 5. D

Ve třídě 5. D oboru vzdělávání Veřejnosprávní činnost v dálkové formě studia
v jarním i v podzimním zkušebním období přistoupilo k maturitě 25 posluchačů,
z nichž 4 prospěli s vyznamenáním, 19 prospělo a 1 posluchač neprospěl. Jedna
posluchačka se řádně omluvila a podáním přihlášky v listopadu bude skládat
maturitu v jarním zkušebním období 2012.

Povinná zkouška:
Předmět

Počty známek
1

2

3

Průměr

4

5

CJL - Z

Český jazyk a literatura
- základní úroveň

9

11

3

-

-

1,74

ANJ - Z

Anglický jazyk – základní úroveň

-

2

11

-

1

3,00

MAT - Z

Matematika – základní úroveň

-

4

5

-

-

2,56

PRK

Praktická zkouška z odborných
předmětů

19

3

1

1

-

1,33

VES

Veřejná správa

16

3

3

2

-

1,63

PRA

Právo

13

6

3

2

-

1,75

57

29

26

5

1

1,85

celkem

Nepovinná zkouška:
Předmět

DAS

Počty známek

Daňová soustava

Průměr

1

2

3

4

5

1

-

-

-

-

1,00

Zdroj: maturitní protokol

Jedna studentka byla osvobozena z maturitní
literatury, matematiky a anglického jazyka.
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zkoušky z českého

jazyka

a

7.7

Umístění absolventů

V tomto školním roce ve čtvrtých ročnících denního studia studovalo 71 žáků,
kteří našli umístění dle následující tabulky.
třída
IV. AH
IV. B
IV. Z
celkem
%

VŠ
14
14
4
32
45

VOŠ
3
1
4
6

Zaměstnání
7
5
10
22
28

ÚP
2
3
1
6
8

Jaz.šk. Nezjištěno
2
1
2
1
1
5
2
7
6

celkem
29
25
17
71
100

Umístění absolventů
16
14
12
10
8
6

IV. AH
IV. B
IV. Z

N
ez
jiš
tě
no

Ja
z.
šk
.

Ú
P

Za
m
ěs
tn
án
í

VO
Š

VŠ

4
2
0

Přehled umístění v %
6%
7%
8%

VŠ

45%

VOŠ
Zaměstnání
ÚP
Jaz.šk.
Nezjištěno

28%
6%
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8 Zpráva výchovného poradenství a hodnocení prevence sociálně
patologických jevů
Činnost výchovné poradkyně respektovala plán výchovného poradenství pro školní
rok 2010/2011. Dle metodického pokynu k prevenci záškoláctví a dle vnitřního řádu
školy jsme provedly 83 pohovorů se žáky, u čtyř z nich byli přítomni rodiče žáků, 12 x
jsme problematiku projednávaly telefonicky. V 65 případech byla řešena neomluvená
absence, která činila 257 hodin, ve zbylých se projednávalo hlavně nevhodné
chování žáků při vyučování, podvodné a nevhodné chování žáků, kouření v areálu
školy a výchovné a studijní problémy. S žáky jsme vedly pohovory a pořizovaly
zápisy, které jsou uloženy u třídních učitelů a výchovné poradkyně.
V tomto školním roce jsme ve škole pracovali s 25 integrovanými žáky. Záznamy o
jejich vývojových poruchách jsou v evidenci výchovné poradkyně.
V rámci výchovného poradenství pro 1. ročníky proběhl cyklus přednášek „Zdravý
životní styl“ s MUDr. Ivou Purovou a druhým ročníkům přednášela MUDr. Michaela
Potěšilová. Semináře jsme zaměřily na prevenci pohlavně přenosných chorob a
nechtěného těhotenství. Pro první ročníky byly zařazeny pracovní semináře vedené
zaměstnankyní pedagogicko - psychologické poradny Mgr. Slavíkovou s tematikou
„Studium na střední škole“. Pro žáky druhých ročníků jsme rovněž zorganizovaly
seminář s Mgr. Slavíkovou na téma „Mezilidské vztahy“.
V prvních a druhých ročnících proběhly besedy s mluvčí Policie ČR v Šumperku na
téma „Trestně právní odpovědnost“ a „Trestná činnost mládeže“.
V letošním roce byly výchovné poradkyni a školní metodičce prevence sociálně
patologických jevů nabídnuty zajímavé semináře, kterých se v průběhu roku
zúčastnily, a to „Bezpečné šumperské školy“, “Drogy ve škole“ a „Kyberšikana“,
Žáci čtvrtých ročníků jsou průběžně informováni o dalším studiu a o uplatnění ve
svých oborech. Zúčastnili se veletrhu vysokých škol a vyšších odborných škol
„Gaudeamus“, který se každoročně koná v Brně. Pro žáky 3. a 4. ročníků jsme
uspořádaly besedu s pracovníkem Úřadu práce v Šumperku o uplatnění našich
absolventů na trhu práce. Rovněž byly zpracovány statistiky o umístění absolventů
podle bývalých okresů, které byly poté rozeslány na příslušné úřady práce. Se
studenty besedoval Mgr. Marek Polák na téma „Přijímací zkoušky prostřednictvím
SCIO testů“. O studentských volnočasových, studijních a prázdninových aktivitách
proběhl pro žáky 3. a 4. ročníků seminář s pracovníkem Student Agency René
Jirákem, na kterém studentům navrhnul možné zahraniční jazykové a pracovní
pobyty.
Škola nabízí své studijní obory v přilehlých regionech formou prezentací, inzercí a
webových stránek, čímž dosahujeme tradičně vysokého zájmu o studium na naší
škole (viz přijímací řízení). Dále se pravidelně účastníme prezentací středních škol
v bývalých okresech Olomouckého kraje.
Prevence sociálně patologických jevů se i v loňském školním roce opírala o
Minimální preventivní program. Byla zaměřena na nevhodné chování žáků vůči
spolužákům a učitelům , na potírání drogové závislosti, závislosti na alkoholu,
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kouření, virtuálních drogách, na prevenci záškoláctví, šikany, na potírání vandalismu
a kriminality. Pro výuku byly použity metody přednášky a videofilmů s následnými
besedami se studenty. Dále byly využity projektové činnosti žáků, vysvětlování,
sledování aktuálního dění, upozorňování na konkrétní nebezpečí zneužívání
psychotropních látek,dále jsme využily nabídek zajímavých volnočasových aktivit –
posilovna, lezecká stěna, tělocvična pro volejbalové družstvo, lyžařský a vodácký
kurz. Žáci mohou také každodenně studovat v učebně výpočetní techniky, rovněž
použít nabízenou literaturu týkající problematiky sociálně patologických jevů. Školní
metodička prevence sociálně patologických jevů je schopna poskytovat studentům
individuální pohovory.
Prevence sociálně patologických jevů byla zaměřena dle Minimálního preventivního
programu do kapitol: zdravý životní styl, mimořádné situace, multikulturní a etická
výchova a další, které podporují spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči a vedou
k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy. Vybraní žáci druhých ročníků se
zúčastnili soutěže pořádané Integrovaným záchranným systémem civilní obrany.
Žáci prvního ročníku navštívili Hasičský záchranný sbor v Šumperku a skladové
prostory CO. Smyslem těchto akcí bylo ukázat studentům možné smysluplné využití
volného času.
V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně se školní metodičkou prevence
spolupracují s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Šumperku, s Policií ČR,
Úřadem práce v Šumperku Odborem sociální věcí v Šumperku, Okresním soudem
v Šumperku, dorostovým lékařem, třídními učiteli a rodiči.
Ing. Jana Lubojacká, výchovná poradkyně
Mgr. Ivana Pánová, školní metodička prevence
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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 2010/2011.
9.1

Vzdělávání vedoucích pracovníků školy

K prohloubení odborné kvalifikace se vedoucí
akreditovaných akcí v rámci dalšího vzdělávání.

pracovníci

školy

účastnili

Ředitelka školy docházela na kurz anglického jazyka na jazykovou
školu
SPOTENGLISH v Šumperku a rovněž se zúčastnila dalších akreditovaných seminářů
průběžného vzdělávání. Na základě vlastní iniciativy absolvovala vzdělávací
semináře v rámci projektu OPVK „Leaderem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých
osobnostních kvalit k rozvoji školy“.
Zástupce ředitelky pokračoval ve studiu rozšiřováním své odborné kvalifikace
v programu bakalářského studia na UP v Olomouci na katedře tělesné kultury, obor
aplikovaná tělesná výchova.
9.2

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Jedna vyučující angličtiny si rozšiřovala vzdělání pro výuku anglického jazyka pro
střední školy na Pedagogické fakultě MU Brno.
Učitel odborných předmětů si rozšířil vzdělání o možnost výuky řízení motorových
vozidel pro studijní obor Ochrana přírody a prostředí a Agropodnikání.
Jedna kolegyně složila přijímací zkoušky k doplnění vysokoškolského studia
k doplňkovému
v oboru
cestovní ruch a další
kolegyně podala přihlášku
pedagogickému studiu.
Účast pedagogů na různých vzdělávacích kurzech či seminářích 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). Kurz environmentálního vzdělávání ve státní správě absolvovali dva
kolegové a akreditovaný kurz Zdravotník absolvovali také dva další pedagogové.

9.3

Školení pedagogů ke státní maturitě

Na základě vyhlášky 177/2008 Sb., o podmínkách ukončování vzdělání ve středních
školách maturitní zkouškou, se školilo 12 zadavatelů pro novou maturitní zkoušku,
3 hodnotitelé ústní zkoušky a písemné práce z anglického jazyka, z toho 2 pro
hodnocení s přiznaným uzpůsobením podmínek ( dále jen PUP); 3 hodnotitelé ústní
zkoušky a písemné práce z českého jazyka, z toho jeden hodnotitel s PUP a 3
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hodnotitelé ústní zkoušky a písemné práce z německého jazyka. Ke vzdělávání pro
státní maturitu byli nominováni 2 školní maturitní komisaři. Školení ke státní maturitě
absolvovalo i vedení školy – ředitelka a její zástupce.

Celoživotní vzdělávání poskytované SOŠ Šumperk

9.4
9.4.1

Stávající vzdělávací programy

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“.
Ve školním roce 2010/2011 se tyto formy vzdělávání nerealizovaly.
SOŠ Šumperk má uzavřenou smluvní 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 pronajata VŠ báňské Ostrava a slouží jako její
odloučené pracoviště. Spolupráce je realizována formou vzdělávání v cizích jazycích.

9.4.2

Nové vzdělávací programy

Členové komise ekologických předmětů na základě průzkumu veřejnosti a za
podpory vedení školy vytvořili nové vzdělávací programy, o které má veřejnost
zájem. Byly zpracovány a podány dvě žádosti o přidělení akreditací těchto
programů:
• Údržba veřejné zeleně
• Práce s řetězovou motorovou pilou a křovinořezem
Žádosti byly podány během července 2011, avšak akreditační komise MŠMT
posoudí tyto žádosti až v září 2011.
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10 Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
10.1 Obor vzdělávání Služby cestovního ruchu a Cestovní ruch
Studenti 4. AH již v září si mohli sami prověřit své odborné znalosti nabyté ve
školních lavicích – zorganizovali zájezd do Řecka a všichni se na realizaci zájezdu
podíleli.
Každý
zastával
určitou
pracovní pozici – průvodce, animátor,
ekonom,
referent
ubytovacích
a
stravovacích
služeb
apod.
Na
poloostrově Chalkidiki měli možnost
navštívit pětihvězdičkový hotel Ramada
resort, jehož součástí je největší vnitřní
aquapark v Evropě. Ubytování i stravu
měli zajištěnou přímo v turistickém
centru Neos Marmaras v apartmánech
Kristina, sami připravili středomořský
jídelníček a pomáhali při servírování
Učebna pro výuku zeměpisných předmětů

jídel. Součástí pobytu byly i poznávací výlety – lodí kolem ostrovů Athos, Kelyfos,
exkurze do hotelového komplexu Porto Carras, zhlédnutí krápníkové jeskyně
Petralona, návštěva historické Soluně.
Další příležitostí pro předvedení praktických znalostí a dovedností byly tradiční dny
otevřených dveří naší školy, které proběhly ve dnech 12. až 14. ledna. Studenti
Služeb cestovního ruchu, Cestovního ruchu i dalších oborů provázeli zájemce o
studium i jejich rodiče po celém areálu školy a žáci 2. ročníku Cestovního ruchu se
zaměřením na hotelový provoz nabízeli na stylizovaném pultě chutné, osvěžující
nápoje či vytvářeli nápaditá umělecká díla - carvingovými noži vyřezávali do tvrdého
ovoce abstraktní, rostlinné i živočišné motivy. Z rajčete, pórku vytvářely květy,
fontánky, prostě nevšední, zajímavé ozdoby na rautový stůl. V moderně zařízené
kuchyni děvčata i hoši pod vedením Ing. Ondráčkové, Mgr. Kostecké a Mgr.
Vršanové připravili ukázku „malého“ pohoštění: masové rolády, sýrové jednohubky,
zeleninové mísy, marcipánové dorty, šunkové mísy, ovocné řezy…
Kulinářské speciality, tak jak je poznali při svém pobytu v Řecku, připravili v únoru
pro své spolužáky a pedagogy maturanti ze 4.AH. Pohoštění nabízeli v převlecích
řeckých bohů a kdo by nechtěl ochutnat krevety od Poseidona, Athéniny řezy, Diovo
překvapení či frappé od Afrodity?
Krásnému carvingovému umění se ve škole učí studenti se zaměřením na hotelový
provoz díky Ing. Kateřině Ondráčkové. Tato pedagožka připravila i žákyni z 2.A na
soutěž Junior Carving Cup ve vyřezávání ovoce a zeleniny, která proběhla v červnu
v Třebíči. Žákyně soutěžila v kategorii C, která byla určena začínajícím řezbářům.
Materiálem pro toto klání byl cukrový meloun. V průběhu 75 min. měli soutěžící
vyřezat vlastními noži, které jsou určené pro carving, jakýkoliv motiv. Porota kladla
důraz nejen na zručnost, přesnost řezbáře, ale mladý umělec musel překvapit
invencí, bohatou fantazií. Nadšení a obětavost Ing. Ondráčkové, která se svým
studentům věnuje s maximálním nasazením, přináší ovoce. Studenti marně hledající
skulinku ve svém volném čase pro účast na nejrůznějších kurzech a seminářích, se
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ve velkém počtu přihlásili na červnový školní carvingový kurz, který vedl majitel
Czech Carving Studio s. r. o. a autor Carvingové akademie Luděk Procházka.
Dlouhodobá spolupráce se sdružením Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu probíhá
formou partnerství v projektu Studium pro praxi v oblasti cestovního ruchu nejen
v Jeseníkách. Tento projekt je realizován od března 2010 do listopadu 2011. Cílovou
skupinou projektu jsou středoškolští žáci, pro něž jsou ve spolupráci mezi pedagogy
S0Š a odborníky cestovního ruchu vytvářeny učební materiály. Tyto výukové texty
byly během školního roku 2010/2011 aplikovány do výuky a spolu s dalšími aktivitami
byla takto inovována výuka cestovního ruchu. Výukové texty jsou tematicky
rozděleny do tří kurzů (průvodce horské turistiky, organizátor MICE akcí, produktový
pracovník) a každý kurz byl doplněn praktickou stáží související s danou oblastí.
S nadšením se u studentů setkal především motivační pobýt na Dlouhých Stráních
v Koutech nad Desnou, kterého se měsíci březnu zúčastnili žáci 3.A a 3.H.

10.2 Obor vzdělávání Ochrana přírody a prostředí, Ekologie a životní prostředí
a Agropodnikání
Obor Agropodnikání byl ve školním roce 2010/2011 realizován ve spojení s oborem
Ekologie a životní prostředí. Vznikla tak třída 1.BZ, ve které studuje 17 žáků
v oboru ekologii a životní prostředí a 12 žáků v oboru agropodnikání.
Klub ekologické výchovy připravil v prosinci v Praze pro středoškoláky studující
ekologicky zaměřené obory již 7. ekologickou konferenci. Dvoudenního rokování,
které probíhalo v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v budově
Pedagogické fakulty Karlovy univerzity se zúčastnili dva maturanti ze třídy 4.B oboru
Ochrana přírody a prostředí. Jeden z nich získal druhé místo za své Mapování
oborových a farmových chovů daňka evropského v podhůří Jeseníků a jak název
práce napovídá, student se rozhodl získat přehled o chovu daňků v našem regionu.
Zkoumání podrobil množství parametrů a pořídil i bohatou fotodokumentaci.
Výsledkem jeho studie je zjištění, že daňka evropského je možné v našem regionu
chovat ve farmových chovech, jak za účelem získávání trofejí, tak na produkci masa.
Druhá žákyně 4. B obsadila třetí místo díky svému projektu, který se týkal chovu
bažanta obecného v našem kraji. Součástí jejího úkolu byl sběr biometrických údajů
tohoto kura, sledování výběru potravy. V současné době svůj projekt studentka
rozšiřuje o bádání v dalších bažantnicích v okolí Šumperka a znásobila také
pozorované jevy.
Práce Mapování oborových a farmových chovů daňka obecného v podhůří Jeseníků
zaujala natolik i odbornou porotu v okresním kole Středoškolské odborné činnosti, že
student obsadil v kategorii 7 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
2. místo. Jeho spolužačka ve stejném soutěžním oboru získala dokonce místo první.
Žákyně zpracovávala téma Agroturistika - vyjížďky na koních. Chtěla dokázat, že
hippoturistika, dnes už klasické odvětví agroturistiky a oblíbený způsob aktivního
trávení volného času, má nejen svou historii, ale především svou budoucnost.
Nejdříve sama ze hřbetu koně své vytipované trati prozkoumala a poté projela
s klienty. Díky jejich připomínkám a hodnocení vybrala 8 tras vhodných pro vyjížďky.
Její odborná práce by mohla být využita pro rozvoj agroturistiky našeho regionu, ale
také pro lepší prezentaci její domovské stáje v Dolních Studénkách.
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Za úspěchy studentů stojí i kvalitní odborná praxe. Již řadu let probíhá ke vzájemné
spokojenosti spolupráce naší Střední odborné školy s Odborem životního prostředí
Městského úřadu v Šumperku. Studenti se v rámci praxe seznamují také s provozem
bioplynové stanice, ověřují si své znalosti z myslivosti a lesnictví. Na jaře proběhla
učební praxe v závodech podniku Lesy ČR. Žáci poznávali nejen organizační
strukturu podniku, ale zapojili se také do výsadby stromků, úklidu a pálení klestí,
poznali
způsob
ožínání
dřevin
i
zpřístupňování
porostu.
První a druhé ročníky oboru získávaly své praktické dovednosti na tradičních akcích.
Žáci 2.B pomáhali zorganizovat Den Země a Zelenou stezku - Zlatý list, podíleli se i
na úpravě školního arboreta či přispěli svou prací u Obecního úřadu v Novém
Malíně – ošetření a údržba stromů vysázených na protipovodňových poldrech.
Studenti 1. B také zdárně a
s oboustranným
uspokojením
pracovali na Dni Země a Zelené
stezce - Zlatý list. V areálu školy
odchytávali a zkoumali bezobratlé
živočichy.
Pedagogové a studenti se také
s vervou
pustili
do
revitalizace
rozsáhlého školního areálu. Návrat
snaha
k tradicím,
ke
kořenům,
probudit
ve
studentech
pocit
sounáležitosti s místem, kde prožívají
Botanická zahrada

většinu svého času. Tyto úvahy stály za
projektem Revitalizace historického parčíku
v okolí památné lípy, cílem byla obnova
parčíku, jehož výrazným solitérem je 140 let
stará lípa, která byla letos po ošetření a
zpevnění prohlášena památným stromem.
Parčík bude doplněn
lavičkami i
informačními tabulemi s popisem rostlinných
druhů. Práce s mládeží je v těchto oborech
nesmírně těžká. Vždyť kromě uplatnění
teoretických znalostí je často nutné
u
studentů teprve vytvářet pracovní návyky.
Učebna zemědělských předmětů

A práce v terénu je vždy fyzicky a často i psychicky náročná. Proto přichází Ing.
Jaroslav Koňarik, koordinátor ekologické výchovy, a jeho kolegové stále s novými
neotřelými nápady jak vzdělávat a vychovávat mladé ekology a zemědělce.

10.3 Studijní obor Veřejnosprávní činnost
V rámci poskytování celoživotního vzdělávání se úspěšně rozvíjí dálková forma
studia uvedeného oboru. Pozitivem tohoto oboru je získávání praktických dovedností
v právním systému CODEXIS, s nímž pracují úřady veřejné či státní správy. Po
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ukončení tohoto oboru maturitní zkouškou je absolvent schopen pracovat na
úřadech, v kancelářích výrobních podniků. Umí se orientovat v hlavních právních
normách a postupech týkajících se rozhodování ve veřejné správě.
Školní rok je rozdělen do dvou pololetí a za každé pololetí se skládají ze všech
předmětů zkoušky. Konzultační hodiny, na kterých se posluchači dozví vše potřebné
z odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, probíhají 1x týdně. Školné se
neplatí, a i díky tomu je škola vyhledávaná zájemci ze všech moravských krajů, i
z východních Čech.
Absolventi tohoto studia mají možnost pokračovat v bakalářském studiu oboru
Veřejná správa a regionální rozvoj v konzultačním středisku České zemědělské
univerzity Praha, Provozně ekonomické fakulty, která má sídlo v Šumperku.

10.4 Prezentace školy na veřejnosti a ocenění
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, je držitelem Ceny města 2005,
Ceny města 2006 a Ceny města 2008 v kategorii Životní prostředí, Zvláštní ceny
poroty za komunitní projekt v soutěži Cena zdraví a ŽP 2005 udělené společností
Business Leaders Forum, byl jí propůjčen statut Univerzitní trenérské školy Mendlovy
zemědělské a lesnické univerzity Brno. Rovněž je zařazena do trvalé vzdělávací
základny rezortu Ministerstva zemědělství.
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, za svůj odpovědný, trvalý a
soustavný přístup ke vzdělávání a výchově pro udržitelný rozvoj získala i letos titul
Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Tento nejvyšší titul v oblasti ekologického
vzdělávání naše škola každý třetí rok úspěšně obhajuje. Jsme školou, která se může
pochlubit nejen tím, že titul vlastní od prvního udělování, tj. od roku 2005, ale patří
mezi dvě školy Olomouckého kraje, které toto ocenění získaly.
Studenti 3. A oboru Služby cestovního ruchu úspěšně vyřešili soutěž Evropského
parlamentu EUROSCOLA a výhrou byla návštěva Evropského parlamentu ve
Štrasburku. Program EUROSCOLA každoročně umožňuje mladým lidem (studentům
do 18 let) ze všech členských zemí Evropské unie, aby se seznámili s činností a
úlohou EU. Studenti zasedají v jednacím sále ve Štrasburku na místech, na kterých
v běžných zasedacích dnech úřadují europoslanci. Mladí účastníci tohoto setkání
musí ovládat jeden cizí jednací jazyk a být schopni nejen diskutovat o otázkách EU,
ale představují také své vize, pokoušejí se navrhovat svá řešení „dospělých„
problémů.
Školní časopis COX získal 3. místo v soutěži O nejinspirativnější středoškolský
časopis 2010. Celorepublikovou soutěž zorganizoval Syndikát novinářů ČR.
Studenti 3.A díky svému spolužákovi, který stojí jako organizátor i za úspěchem v
soutěži EUROSCOLA i jako šéfredaktor časopisu COX za výborným umístěním O
nejinspirativnější středoškolský časopis, vyhráli v soutěži Respektuji originál. Díky
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této akci si měli žáci základních i středních škol uvědomit, jak jej nutné ochraňovat
duševní vlastnictví vynálezců, tvůrců a umělců. Naši třeťáci natočili video, které
nazvali Šumperk je originál.
Škola je členem Asociace hotelů a restaurací České republiky pro rok 2011.
V roce 2008 byla Mgr. Eva Kostecká oceněna Nadačním fondem Prague Post
v anketě o nejlepšího učitele/učitelku angličtiny. Titul The best Teacher of English
2008 získala díky nominaci svých studentů. Mgr. Kostecká zvládá nejmodernější
techniku – počítače, internet, multimediální interaktivní tabuli, připravila
elearningovou jazykovou cvičebnici na ekologické téma, zorganizovala odborné
exkurze do Anglie, je regionální metodičkou anglického jazyka, oponentkou při tvorbě
anglických dokumentů. Studenty připravuje k jazykovým zkouškám a soutěžím.
Celkem 15 učitelů získalo ocenění Pedagog Olomouckého kraje, které bylo letos
vyhlášeno poprvé. Mezi laureáty byla i Mgr. Irena Jonová, která se na naší škole
dlouhodobě věnuje projektové činnosti. Je spoluautorkou výstavy v šumperském
Vlastivědném muzeu „U kolébky, před oltářem, nad hrobem“, spoluautorkou projektu
úspěšně vyhodnoceného Klubem ekologické výchovy Praha „Obejdi svět a vrať se
domů“. Výrazně se podílela na přípravách a realizaci oslav 140. výročí založení
školy. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku, Státním okresním
archivem v Šumperku a dalšími institucemi vytvořila se svými studenty výstavu o
historii školy a na stejné téma reprezentativní sborník.Výstupem projektu Co bylo
včera, není dnes?!, financovaného Nadací OKD, byl almanach, výstava a divadelní
hra. Studentům se věnuje i ve svém volném čase – zájezdy do pražských divadel, na
představení v Olomouci, organizování a průvodcování zájezdů do Paříže.

10.5 Společenské aktivity školy
První místo v soutěži EUROSCOLA
znamenalo pro 24 žáků a dva členy
pedagogického dozoru možnost reprezentovat nejen naši školu, ale i Českou
republiku. Studenti byli rozděleni do mezinárodních jednacích skupin, poté se
všechny skupiny sešly ve velkém sále, aby si společně s pedagogy vyslechly
přestavení jednotlivých států, škol a tříd, které proběhlo v jednacích jazycích
Evropské unie a které měli na starost mluvčí každé národní výpravy. Suverénní a
bezchybné vystupování našeho představitele mohlo pozvednout sebevědomí i jeho
spolužákům. Jednání „studentského parlamentu“ bylo dlouhé a náročné. Evropští
úředníci v čele s Jerzy Buzkem byli zasypáváni návrhy, například jak koordinovat
spolupráci při řešení mezinárodní kriminality. Někteří z naších 24 studentů měli
vlastně poprvé možnost vést hovor v angličtině či němčině s cizinci. Každou skupinu
žáků z 27 zemí doprovázeli 2 pedagogové. Učitelé měli program částečně
samostatný, nezávislý na studentském jednání. Pedagogové uvítali možnost
vyměnit si zkušenosti z praxe, názory na výuku v jednotlivých předmětech, a
především možnost vyměnit si adresy a pokusit se, tak jako „naši mladí“, navázat
budoucí spolupráci.
I v prvním pololetí školního roku 2010/2011 pokračoval
projekt věnovaný
slovanským dějinám a vztahům mezi slovanskými národy. Tentokrát studenti a
učitelé SOŠ strávili pracovní týden na Slovensku
společně s účastníky ze
Sportnovní školy Dimitara Rohova z bulharského Slivenu a Školy č. 1 z polského
Skoczowa. Hostitelskou školou bylo Gymnázium Andreja Škrábika v Rajci. Hlavním
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tématem bylo studium a srovnání nejstarších děl slovanské literatury. Naši studenti
představili svůj komiks vytvořený podle Druhé staroslověnské legendy o sv.
Václavovi. Studenti i učitelé se také věnovali tvorbě třetí části čtyřjazyčného
slovanského slovníku a účastnili se netradiční hodiny angličtiny a zeměpisu.
Významnou součástí mobility pak bylo poznávání kulturního dědictví Slovenska.
Účastníci měli možnost zjistit, jak se v Kremnici těžilo zlato, razily mince, jak se dříve
žilo na vesni – v obci Čimany - a jak se žilo na bojnickém zámku. Nemohla chybět
návštěva Nitry a s křesťanskými dějinami byla spjata i prohlídka dalších kostelů,
především chrámu sv. Jakuba v Levoči.
Na každoročním stužkovacím plesu maturitních ročníků Střední odborné školy,
Šumperk, Zemědělská 3, byl letos přivítán i milý host, starosta města Mgr. Zdeněk
Brož. Ples je příležitostí setkat se s bývalými studenty naší školy a je příjemné
zjistit, že většina z nich je úspěšnými, potřebnými lidmi. O zdárný průběh plesu se
starají třídní učitelé stužkovaných žáků, výchovná poradkyně, Občanské sdružení
rodičů a veřejnosti při SOŠ. Bohatá tombola byla věnována pro ples sponzory a
tance a zábavy si užívali „plesající“ díky hudební skupině OMIOCRON.
Tradičních dnů otevřených dveří, které jsou možností předvést veřejnosti a
zájemcům o studium nejen budovu školy, její kvalitní moderní vybavení, ale i
praktické ukázky výuky, se zúčastnila většina pedagogů a také studenti, kteří se
podělili s mladšími kamarády o své školní zážitky a úspěchy. Kromě informací o
podmínkách studia se tak „deváťáci“ a jejich rodiče pokochali ukázkami vykrajování
ovoce, předvedením barmanského i kuchařského umění. Nejrůznější přírodovědné
pokusy zájemci zhlédli v učebně praxe, předvedeny byly zeměpisné dovednosti i
software školy. Uchazeči o studium na naší škole mohli nahlédnout do výtisků
školního časopisu COX, zapojit se do lukostřelby a střelby ze vzduchovky či zkusit
své schopnosti při zdolávání umělé lezecké stěny. Děti získaly množství
prezentačního materiálu a i ten by jim měl pomoci při rozhodování o dalším životním
kroku.
Ve prospěch Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky
nemocných dětí Olomouc, proběhla v předvánočním období akce Vánoční hvězda. I
letos jsme – pedagogové i žáci – přispěli tomuto regionálnímu sdružení nákupem
krásných květin – vánočních hvězd. Naši studenti se podíleli i na dalších
humanitárních akcích – Srdíčkovém dni (sdružení Život dětem), na kterém dvakrát
ročně vybírali peníze ve prospěch vážně nemocných dětí, a proběhla také adopce na
dálku ve prospěch haitského chlapce Nelsona Johna Slivibaiho. Studentská sbírka je
určena na nákup školních potřeb a pomůcek.
V dubnu čtvrťáci oboru Ochrana přírody a prostředí ukázali, že nejenom učením je
živ maturant. Výuku si zpestřili zasazením svého třídního stromu – habru obecného.
Děvčata a chlapci se dohodli, že všechna pomaturitní setkání skončí nebo začnou u
„jejich“ habru. Mladší spolužáci jim zase přislíbili, že budou o strom pečovat, a
zároveň si tím mladší uvědomili, že tato akce – výsadba maturitního stromu – je sice
zvláštní, neobvyklou, ale velice lákavou a rozhodli se, že i oni si příští školní rok
vyberou a zasadí nějaký druh stromu, který jim bude připomínat léta strávená
v lavicích naší školy.
S revitalizací školního arboreta, které je ceněno a navštěvováno jak laickou, tak
odbornou veřejností, souvisí i úprava parčíku s památnou lípou. Tento strom, jehož
historie je úzce propojena s historií naší školy (je patrný již z prvního vyobrazení
hospodářského areálu Rolnicko - lnářské školy), získal ocenění památný strom.
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Z parčíku kolem lípy byly odstraněny přerostlé keře, prohnilé lavičky a studenti
v rámci praxe místo znovu osadili keři azalek a rododendronů, upravili chodníky a
přispěli tak ke zlepšení stavu městské zeleně.
Při své květnové návštěvě Olomouckého kraje se ministr zemědělství Ing. Ivan
Fuksa rozhodl prohlédnout si i naši školu, školu s více než 140 letou tradicí
zemědělského vzdělávání. Setkání s panem ministrem, které proběhlo v historické
aule školy, se zúčastnili se svými pedagogy studenti z 1.BZ, 3.B a 3.A. Žáci svými
předem připravenými dotazy i nastudovanou problematikou nejen z oblasti
zemědělství návštěvníky školy – ministra, náměstka hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Pavla Sekaninu, starostu Šumperka Mgr. Zdeňka Brože, místostarostu i další
hosty, velmi překvapili.
Mezinárodní den dětí je již tradičně pro žáky a pedagogy Střední odborné školy,
Šumperk, Zemědělská 3, příležitostí, aby projevili svou empatii, nadšení, chuť do
práce nastudováním divadelní pohádky, hrami pro děti ve školním arboretu či
vytvořením speciálního dětského rautu. Letos vedení školy tuto akci spojilo
s prezentací školy. Zástupcům Olomouckého kraje, zřizovatele naší školy, členům
školské rady při SOŠ, pracovníkům z Úřadu práce v Šumperku byly představeny
studijní obory, ve kterých získávají naši žáci své vzdělání. Studenti 2.A Cestovního
ruchu představili dětem z MŠ Pohádka ze Zábřeha a z MŠ Skleněnka z Rapotína
klasickou pohádku, kterou upravila a s žáky nastudovala Mgr. Karasová. Ve školním
arboretu děti luštily rébusy, křížovky. Hledaly rozdíly mezi obrázky, házely míčky na
cíl. V závěru se osvěžily na dětském rautu, který pro ně i díky sponzorským
příspěvkům a darům připravili studenti ze tříd 1. A a 1. H Cestovního ruchu se
zaměřením na hotelový provoz.
Žáci Střední odborné školy,Šumperk, Zemědělská 3, se i letos zúčastnili akcí a
soutěží, při nichž se naplňovalo téma „Ochrana člověka za mimořádných událostí“,
které je součástí ŠVP.
Žáci se dozvěděli, co je to krizová situace, jakým způsobem se vyhlašuje, jak jsou
přepravovány nebezpečné látky, jak se evakuuje obyvatelstvo, získali základní
informace z první pomoci, osvěžili si své znalosti z pravidel silničního provozu a
poučili se i od profesionálních hasičů.

10.5.1 Přehled ocenění
Škola
ve školním roce 2010/2011 získala následující ocenění, umístění a
poděkování:
3. místo v soutěži O nejinspirativnější středoškolský
Syndikátem novinářů

časopis 2010 udělený

1. místo v soutěži Jaro Evropy 2010 , hlavní výhra účast na
mezinárodním setkání EUROSCOLA v září 2010 ve francouzském Štrasburku
1. místo v krajském kole střední odborných škol v anglickém jazyce
1. místo v okresním kole SOČ – obor 07
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2. místo v okresním kole SOČ – obor 07
1. místo v celostátní soutěži Svět patří nám v disciplíně Výklad průvodce ze
ze zajímavého vyhlídkového místa
2x diplom za účast na 7. středoškolské ekologické konferenci 2010
Titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně udělen klubem Ekologické výchovy
Ocenění za účast v mezinárodním programu Les ve škole – škola v lese
Diplom za účast v celostátní soutěži s mezinárodní účastí JUNIOR CARVING
CUP od odborné komise
Poděkování za pomoc a ochotu při organizování sbírky Vánoční hvězda od
sdružení ŠANCE
Poděkování za účast v dovednostně-vědomostním pořadu Za školou od Centre
For Modern Education, s.r.o.
Poděkování za spolupráci při zajišťování sportovních soutěží od Domu dětí a
mládeže Vily Doris Šumperk
Poděkování za dlouhodobou spolupráci při naplňování cílů vzdělávání od
společnosti Služby škole MB
Ocenění PEDAGOG OLOMOUCKÉHO KRAJE Mgr. Ireně Jonové od
hejtmana OK
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10.6 Aktivity předmětových komisí
Ve školním roce 2010/2011 pedagogové, kteří vyučují předměty obdobného
zaměření, pracovali v 8 předmětových komisích, v nichž koordinovali svou výchovně
vzdělávací činnost, plány exkurzí, besed, na svých jednáních diskutovali o
naplňování obsahu ŠVP a navrhovali vedení školy doplnění materiálového či
technického zabezpečení výuky.
Komise cestovního ruchu, která pracovala pod vedením Mgr. Radky Vršanové,
zorganizovala pro studenty 4. AH třídy se zaměřením na cestovní ruch a hotelový
provoz zahraniční odbornou exkurzi na řeckém poloostrově Chalkidiki. Všichni
studenti se podíleli na realizaci zájezdu, při níž zúročili své tříleté znalosti a
vědomosti z oboru, s majiteli penzionu, ve kterém byli ubytováni, vytvářeli jídelníček,
pomáhali při servírování jídel. Součástí zájezdu bylo i poznávání místních tradic,
zvyků, památek.
První ročník oboru Cestovní ruch se zaměřením na hotelový provoz zavítal na
Gastronomický festival do Ostravy a pro jejich starší kolegy z druhého ročníku byl
určen oblíbený barmanský kurz. Pro velký počet zájemců o barmanské umění
Barmanská škola Labounek z Přerova uvítala zájemce ve dvou barmanských
kurzech (v říjnu a v únoru).
Všichni studenti naší školy zhlédli program agentury Pohodáři – Indonésie a třeťáci
se účastnili besedy o Novém Zélandu, přednášky o Austrálii. Odborných exkurzí na
Veletrh cestovního ruchu GO a Region Tour v Brně, do olomouckého hotelu Hotel
NH Congress, do Prahy, do Českého Švýcarska, na Šumavu, do Euroregionu Bílé
Karpaty (maturitní zájezd) i na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně se
zúčastnili studenti 1. – 4. ročníků oboru Cestovní ruch a Služby cestovního ruchu.
Soutěžení v zeměpisných znalostech i ve znalostech z odborných předmětů
cestovního ruchu je mezi našimi studenty velmi oblíbené: Svět patří nám – Turnov
(2. H, 3. A), Mladý průvodce – Ostrava (4. AH), Moravská brána – Olomouc, školní a
okresní kolo olympiády v zeměpise.
Studentka ze třídy 3. A v soutěži Svět patří nám v disciplíně Výklad průvodce ze
zajímavého místa vyhrála!
Díky projektu Carvingová akademie mají možnost seznámit se i naši studenti
s uměním, které spočívá ve vyřezávání ovoce a zeleniny. Na naší škole proběhly
dva carvingové kurzy a žáci se účastnili i soutěže Junior Carving Cup, která
proběhla v červnu v Třebíči.
Nedílnou součástí vzdělávání studentů Cestovního ruchu se zaměřením na hotelový
provoz jsou i kurzy mezinárodních kuchyní – letos proběhl Řecký den, který
zorganizovala studentská firma Bon Apetit catering studentů maturitního ročníku
4. AH a na něm zúročili své poznatky ze zájezdu do Řecka. S nadšením se setkal
také Kurz italské kuchyně připravený pro studenty 2. ročníků.
Komise odborných ekologických a odborných zemědělských předmětů –
předseda Ing. Jaroslav Koňarik
Svou aktivitu a nadšení, znalosti a dovednosti pedagogové a žáci projevili účastí na
soutěžích, svědomitou prací na různých akcích. Každoroční oboustranně prospěšná
spolupráce s Vlastivědným muzeem v Šumperku se ve školním roce 2010/1011

55

realizovala zhlédnutím výstavy o léčivých rostlinách, sběrem hub pro podzimní
mykologickou výstavu, účastí na ekologické a biologické přednášce muzejníků
z partnerského muzea v Liptovském Mikuláši.
Studenti se rádi zapojují i do programů, které pořádá Dům dětí a mládeže Vila Doris,
letos přispěli svou účastí na zdárném průběhu Dne vody.
Druháci v říjnu absolvovali exkurzi do arboreta Nové Dvory u Opavy a čtvrtý ročník
ve stejném měsíci zorganizoval sbírku pro soukromý útulek pro opuštěná a týraná
zvířata Azyl Gaia, o.s.
Představit zemědělskou techniku, provoz zemědělského podniku v Rudě nad
Moravou (Kameníček, a.s.), to bylo úkolem odborné exkurze pořádané pro první
ročník oboru Agropodnikání.
Svůj vztah k přírodě, k ekologii, ke zvířatům zúročili v prosinci dva studenti
maturitního ročníku 4.B, kteří se se svými pracemi na téma oborový a farmářský
chov daňka evropského a voliérový a volný odchov bažanta obecného získali na 7.
středoškolské ekologické konferenci v Praze druhé a třetí místo.
Výuka prvňáků byla zpestřena odbornou exkurzí do olomoucké ZOO, studenti
vypracovávali úkoly na pracovních listech.
V okresním kole SOČ byli úspěšní dva studenti ze 4.B. Druhé místo obsadil student
se svou prací o životě daňka obecného, která již zaujala porotu na ekologické
konferenci. Vítězkou oboru 7 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní
hospodářství se s projektem Agroturistika – vyjížďky na koních
stala jeho
spolužačka.
Žáci 1. BZ se se svým třídním učitelem podíleli na projektu Ukliďme si svět a sběrem
odloženým mobilních telefonů participovali na projektu Zachraňme velké primáty.
Druháci se pokoušeli v rámci soutěže Chyť příležitost za pačesy! vytvořit
powerpointovou prezentaci nebo plakát a úspěšní soutěžící byli odměněni pobytem
se soutěžemi a hrami na chatě CHKO Jeseníky.
Komise jazyková – předsedkyně Mgr. Kateřina Bieliková
Před členkami této komise ležel ve šk. roce 2010/2011 náročný úkol připravit
studenty k nové formě maturity. I při tak vysokém pracovním vytížení zvládly
angličtinářky připravit 6. ročník Krajské konverzační soutěže v anglickém jazyce pro
střední odborné školy. Maturant ze třídy 4. B dosáhl skvělého 1. místa!
Tak jako každý rok, tak i letos proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce a
s úspěchem jsme absolvovali i kolo okresní.
Komise výpočetní techniky a grafických předmětů – předsedkyně RNDr. Jana
Bendová
Studenti třídy 3. H se zúčastnili celostátní soutěže Business Point v kategorii Studuj
na… V rámci soutěže si žáci měli možnost vyzkoušet svoje realizační a prezentační
schopnosti v praxi, prohloubit si své znalosti v oblasti managementu a marketingu. K
dokonalému ovládání výpočetní techniky patří i rychlé a bezchybné užití klávesnice.
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Členky komise výpočetní techniky a grafických předmětů uspořádaly Vánoční soutěž
v psaní na klávesnici a na Velikonoční soutěž stejného zaměření , která proběhla
v Olomouci, připravily studenty z 1. a 2. ročníku. Této soutěže se zúčastnilo přibližně
50 škol a naše studentka z 1. ročníku Cestovního ruchu obsadila v této náročné
konkurenci 9. místo.
Posláním soutěže Sapere – vědět, jak žít bylo aktivovat u studentů zájem o zdravý
životní styl a podnítit žáky k uvědomění si vlastní zodpovědnosti za své zdraví. Naši
žáci absolvovali jak školní kolo, tak i okresní.
Komise přírodovědná – předsedkyně Mgr. Jiřina Klimešová
Matematika je další z maturitních předmětů a tak většina aktivit členů této komise
směřovala ke kvalitní přípravě studentů na státní maturitu. Pedagogové však také
zvládli zorganizovat školní kolo matematické soutěže, školní zeměpisnou olympiádu,
školní soutěž v sudoku a velkým úspěchem je účast v celostátním kole matematické
soutěže.
Se systematickým prověřováním žáků souvisí i účast na testování Vektor a na
maturitní generálce.
Komise společenskovědní – předsedkyně Mgr. Irena Jonová
Mgr. Pánová se studenty 3. H zorganizovala v září a v lednu školního roku
2010/2011 tradiční humanitární akci Srdíčkový den.
V rámci společenskovědních předmětů se studenti zúčastnili besedy s pracovníky
Městského úřadu v Šumperku a odborné exkurze, při níž navštívili místa spjatá s
významnými osobnostmi: Příbor – Sigmund Freud, Přerov – Jan Amos Komenský.
Poklady Moravy to byla jedna z posledních výstav v Národním muzeu před jeho
uzavřením, proto studenti 1. H uvítali možnost zhlédnout nejen výstavu, ale i celou
stálou expozici této naší památky. A protože se někteří prvňáčci přiznali, že do Prahy
jedou poprvé, navštívili jsme i další významné pamětihodnosti.
Osvětim – díky pravidelné exkurzi v jarních měsících, která je určena pro všechny
zájemce, kteří studují na naší škole, si uvědomujeme, že holocaust, nacismus,
neonacismus, extremismus nejsou jen pojmy z dějepisu, ale bohužel jevy, ke kterým
se musíme obracet i dnes a před kterými se musíme naučit bránit. Součástí naší
výchovy jsou i setkání s pamětníky, kteří přežili utrpení 2. světové války. Na začátku
šk. roku měli naši žáci možnost zúčastnit se besedy, kterou zorganizovalo Centrum
vzdělávání a dialogu, ICEJ ČR, o holocaustu a extremismu za účasti lektorky paní
Hlávkové a pamětnice paní Skácelové a následně na jaře zhlédli v šumperském kině
Oko slavný dokument Mateje Mináče Síla lidskosti - Nicholas Winton.
Poučení z historie, dějin umění, tříbení estetického cítění, to vše nabízejí pravidelné
návštěvy výstav v šumperském Vlastivědném muzeu, exkurze do olomouckých
muzeí i prohlídky historických částí Šumperka a Olomouce.
Soutěží pro střední odborné školy ve znalostech historie moc není. Přesto se student
2. ročníku Cestovního ruchu zúčastnil klání Co víš o československých legiích
a postoupil do celostátního kola.
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Studenti mají zájem poznávat, objevovat, vzdělávat se i ve svém volném čase. O tom
například svědčí i zhlédnutí světoznámé opery Carmen v olomouckém divadle nebo
zimní zájezd za krásami Paříže, který byl pro velký zájem studentů i rodičů opakován
i během velikonočních prázdnin.
Komise tělovýchovná – předseda Mgr. Roman Zajíc
Střední odborná škola, Zemědělská 3, Šumperk, disponuje jedinou umělou
horolezeckou stěnou tohoto druhu v regionu a není divu, že okresní studentské finále
ve sportovním lezení středoškoláků se uskutečnilo u nás. Soutěžilo 20 borců, z nichž
14 ve chlapecké kategorii. Soutěž v lezení měla své vítěze mezi jednotlivci i mezi
kolektivy škol.

10.7 Ocenění ve sportovních soutěžích
Ve školním roce 2010/2011 získali naši studenti tyto diplomy za umístění:
1. místo v okresním finále šplhu - hoši
1. místo v okresním finále plážového volejbalu - hoši
1. místo v okresním finále sportovního lezení – dívky jednotlivci
1. místo v okresním finále sportovního lezení - dívky - družstva
2. místo v okresním finále volejbal - hoši
2. místo v okresním finále šplhu - hoši
2. místo v okresním finále šplhu - dívky
2. místo v okresním finále sportovního lezení - hoši
2. místo v okresním finále sportovního lezení - dívky - jednotlivci
3. místo v okresním finále volejbalu - dívky
3. místo v okresním finále sportovního lezení – hoši - jednotlivci
4. místo v okresním finále stolního tenisu - dívky
4. místo v okresním finále florbalu - dívky
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10.8 Činnost myslivecko - lesnického kroužku
Členové kroužku již od září hýřili aktivitou. Několikrát se sešli na brigádě, aby upravili
voliéry pro bažanty na pozemku školy. V říjnu se zúčastnili slavnostní akce – sjezdu
trubačů, který proběhl v Šumperku, kus práce měli za sebou díky pobytu na chatě
v Počátkách (zimní přikrmování zvěře) a na jaře pod patronací pana Ing. Jiřího
Gondy proběhlo sázení stromků. Všichni se také těšili na myslivecké zkoušky psů
v Bludově a vyvrcholením letošních aktivit byl myslivecký kulový dvojboj na střelnici
v Temenici.
Na loňský „souboj“ zkušených myslivců z Okresního mysliveckého spolku
Českomoravské myslivecké jednoty a členů školního myslivecko - lesnického
kroužku Střední odborné školy, Zemědělská 3, Šumperk, vzpomínali studenti i
myslivci při různých společných akcích během celého roku, a proto není divu, že se
rozhodli
soutěž
v mysliveckém
kulovém
dvojboji
zopakovat.
Na sportovní střelnici AVZO v Šumperku – Temenici se 12. května sešlo asi 40
zájemců o myslivost. Ne všichni však chtěli soutěžit ve střelbě na terč do vzdálenosti
50m. Střelce totiž přišli povzbudit jejich kamarádi, příbuzní, ale i pedagogové SOŠ.
Celá akce, jak je u myslivců zvykem, byla zahájena posilujícím gulášem a pak
nastalo losování - aktéři si s číslem vytáhli pořadí, ve kterém budou soutěžit a také
číslo odhlučněné kóje, ze které vystřelí. Terče, které stejně jako ceny pro účastníky,
zajistila škola, nesly nákres jelena a divočáka a na obě zvířata se střílelo ve dvou
kolech malorážkou s optikou, zbraněmi, které zapůjčili členové Okresního
mysliveckého spolku . Ale na začátku, jak je tradicí u podobných soutěží, byl nejdříve
nástřel. To střelci zjistí, jak vlastně zbraň, kterou si vylosovali, střílí, jestli tzv. „zanáší“
a
naposled
si
z bezprostřední
blízkosti
prozkoumají
cíl
a
terče.
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A pak se začalo naostro. Pokyny uděloval a na regulérnost soutěže dohlížel
mezinárodní rozhodčí, který také dbal na bezpečnost při manipulaci se zbraněmi a
také na to, aby soutěžící nebyli rušeni žádnými „zkušenými“ kibici. Body počítala
nezávislá komise, která se setkala například i s tím, že soutěžící omylem střelil do
terče svého souseda. Verdikt komise zněl – tomu, kdo má na svém terči více střel,
odečteme nejhorší výstřel a přičteme jej tomu, kdo měl na svém terči o střelu méně.
Po dvou kolech a 10 výstřelech na dva terče se srncem, začalo třetí kolo znovu
rozstřelem, ale cílem bylo tentokrát divoké prase. Napínavost soutěže vrcholila, čas
běžel, a protože účastníků závodu bylo více než 30, bylo nutno se posílit – zákusky,
ovoce, minerálky, klobásy přímo z udírny, to vše nabízeli šumperští myslivci a vedení
Střední odborné školy pro soutěžící i jejich fanoušky během celého odpoledne.
Soutěž, která byla slavnostně otevřena Ing. Gondou, předsedou školské rady SOŠ, a
Ing. Vladimírem Divišem, předsedou Okresního mysliveckého spolku, už ve 14.
hodin, probíhala pod více a více zataženou oblohou až do 18. hodiny.
Nezúčastněnému se akce na celé odpoledne může zdát zdlouhavou, ale opak je
pravdou. Bylo příjemné sledovat myslivce, jak nadšeně předávají své letité
zkušenosti, jak se starají o své následovníky, jak trpělivě poslouchají jejich názory,
jak se obě strany snaží najít společnou řeč, odstranit zábrany, a tak jsme mohli
sledovat zaujaté hovory „starých“ myslivců s děvčaty a chlapci, kteří se mysliveckým
zásadám a způsobu života chtějí naučit.
Vyhlašování cen se ujala paní ředitelka SOŠ Mgr. Stanislava Beštová a Ing. Jiří
Gonda. První místo studenta 2.B oboru Ochrana přírody a prostředí nikoho
nepřekvapilo, protože se jedná o chlapce, který veškerý svůj volný čas věnuje
pobytům v přírodě, jejímu pozorování, zkoumání a je také nadšeným příznivcem
airsoftu. Na dalších místech končili zkušení matadoři z Okresního mysliveckého
spolku a mezi nimi se v první desítce umístili i žák 3.B.
Cen byl dostatek, kromě školy se na nich podílel i Agritec Šumperk a Okresní
myslivecký spolek .Takže oceněni byli nakonec všichni soutěžící kulového dvojboje.
Akce byla pořádána již podruhé a doufáme, že vzhledem k nadšení myslivců i členů
myslivecko - lesnického kroužku, byla založena tradice jarních turnajů ve střelbě a
mysliveckých dovednostech.

Školní bažantnice

Vnitřní expozice školy
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11 Projekty ve školním roce 2010/2011
11.1 Přehled projektů
Projekt: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním
vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Realizace: únor 2012 – červenec 2013
Podáno v červenci 2011 – projekt ve stádiu hodnocení
Projekt: The good dead of St. Cyril and Methodius unites Slavonic people
Program: Comenius – Projekty partnerství škol
Realizace: září 2009 – březen 2011
Podáno v únoru 2009 – projekt ve stadiu ukončení
Koordinátora projektu: Mgr. Jolana Maluchová
Projekt: The good dead of St. Cyril and Methodius unites Slavonic people
Program: Kofinancování evropských vzdělávacích programů z rozpočtu
Olomouckého kraje
Realizace: září 2009 – březen 2011
Podáno v únoru 2009 – projekt podpořen
Koordinátorka projektu: Mgr. Jolana Maluchová
Projekt: Profesní rozvoj klíčových dovedností pedagogických pracovníků
Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Realizace: září 2012 – prosinec 2013
Podáno v červenci 2011 – projekt ve stádiu hodnocení
Projekt: Adaptační prožitkové kurzy na SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3
Program: Granty a dotace města Šumperk
Realizace: září 2011
Podáno v lednu 2011 – projekt podpořen
Koordinátor projektu: Ing. Jan Sýkora
Projekt: Bezbariérový přístup do SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3
Program: Oranžové schody, Nadace ČEZ
Realizace: srpen 2011
Podáno v březnu 2011 – projekt podpořen
Koordinátor projektu: Ing. Jan Sýkora
Projekt: Hrdinové naší doby II.
Program: Program pro zdraví a pro radost Nadace OKD
Realizace: září 2011 – červen 2012
Podáno v březnu 2011 – projekt nepodpořen
Koordinátorka projektu: Mgr. Irena Jonová
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Projekt: Obnova historického sadu v areálu SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3
Program: Dotační program LČR, město Šumperk
Realizace: květen 2011 – září 2011
Podáno v únoru 2011 – projekt podpořen
Koordinátor projektu: Ing. Jaroslav Koňařik
Projekt: Revitalizace historického parku v okolí památné lípy
Program: Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Olomouckého kraje pro rok 2011
Realizace: březen 2011 – červen 2011
Podáno v lednu 2011 – projekt podpořen
Koordinátorka projektu: Ing. Jana Andrísková
11.2 Partnerství v projektech
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Projekt: Studium pro praxi v oblasti cestovního ruchu nejen v Jeseníkách
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Realizace: únor 2010 – říjen 2011
Podáno v roce 2009 – projekt podpořen
Koordinátor projektu: Ing. Jan Sýkora

11.3 Projekt COMENIUS
„The good deed of St. Cyril and Methodius unites Slavonic people“
Projekt Comenius na SOŠ v Šumperku vrcholí
Projekt „Dobré skutky Cyrila a Metoděje spojující slovanské národy“, jehož se účastní
čtyři školy ze čtyř zemí (Sportovní škola Dimitara Rohova z bulharského Slivenu,
Škola č.1 z polského Skoczowa, Gymnázium Andreja Škrábika ze slovenského
Rajce a SOŠ ze Šumperka), dospěl do své poslední části , jíž byla mobilita
v Bulharsku. Z naší školy se jí ve dnech 5.- 12. 6. 2011 zúčastnily čtyři studentky a tři
učitelky.
Cílem setkání bylo město Sliven, nacházející se více než sto kilometrů od pobřeží
Černého moře. Partnerská škola ve Slivenu připravila velmi bohatý program, který se
započal prezentacemi národních autorů a čtením ukázek z jejich děl ve čtyřech
jazycích. České studentky představily ve světě oblíbeného Jaroslava Haška a četly
z jeho slavných Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. Z polské literatury
byl představen českým čtenářům dobře známý Henryk Sienkiewicz, ze slovenské
autor klasické literatury Jozef Gregor Tasovský a jeho Ženský zákon a z bulharské
Jordan Jovkov. Jovkov patří ke klasickým bulharským autorům první poloviny 20.
století, který napsal Staroplaninské pověsti (Stará planina je rozsáhlé pohoří
táhnoucí se středem Bulharska od srbských hranic až k Černému moři). Účastníci
navštívili rodnou vesnici a Muzeum Jordana Jovkova – Zeravnu, která patří
k architektonickým skvostům Bulharska, protože se v ní dochovaly až 300 let staré
dřevěné domy. Zajímavá srovnání poskytla účastníkům návštěva dalších
bulharských škol ve Slivenu: uměleckého gymnázia a taneční školy, ve které se
mohli naučit základům bulharských národních tanců.
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Další dny mobility byly věnovány poznávání míst svázaných s kulturním dědictvím
Bulharska. Byla to hlavně bývalá hlavní města: Veliko Tarnovo, Preslav a Pliska, ve
kterých se nacházejí starobulharské architektonické památky a v nichž působili první
bulharští spisovatelé, a dále raně středověký skalní reliéf z 9. stol Madarský jezdec,
který je součástí světového kulturního dědictví UNESCO.
Vrcholem programu mobility byla návštěva města, ze kterého byli na Velkou Moravu
vysláni věrozvěstové Cyril a Metoděj, Cařihradu – dnešního tureckého města
Istanbulu. Istanbul uchvátil všechny účastníky svou velikostí (má přes 12 miliónů
obyvatel), rozmanitostí (střetává se tu evropská kultura s asijskou, islám
s křesťanstvím) a kulturními památkami, z nichž mohli učitelé a studenti obdivovat
slavný Chrám Boží Moudrosti – Hagia Sofia a Mešitu Sultan Ahmed, která díky
obložení vnitřních stěn modrými fajánsovými kachličkami získala název Modrá
mešita. K dech beroucím zážitkům patřila také plavba po Bosporu a návštěva
Egyptského bazaru, který oplýval nejen nepřeberným množstvím rozličného zboží,
ale také křivolakými uličkami, které mohou člověka zavést neznámo kam…
Až tady při návštěvě původního hlavního města Byzantské říše Cařihradu začne
člověk přemýšlet, jakými velkými osobnostmi bratři Cyril a Metoděj museli být: Museli
být velmi odvážní, moudří, stateční a přesvědčení ve své víře, když byli ochotni vydat
se kamsi na sever přes celý Balkánský poloostrov do říše Mojmírovců na pozvání
jakéhosi ambiciózního Rastislava? Naplňovali si i oni své osobní ambice? Očekávali
bohatou odměnu za své služby? Očekávali, že budou oslavováni? Jací to byli muži?
Mohou nám být příkladem osobní statečnosti při prosazování nadosobních cílů?
Kolik takových se jich mezi námi najde dnes?
Cílem projektu bylo i to, aby si studenti začali klást právě takovéto otázky, aby
dokázali pochopit, jak může kulturní dědictví vstupovat do našeho myšlení a
ovlivňovat naše chápání současného světa. Doufejme, že se to podařilo.
Mgr. Jolana Maluchová, koordinátorka projektu

Istanbul

63

12 Údaje o výsledcích inspekční činnosti a jiných kontrol
12.1 Česká školní inspekce
12.1.1

Olomoucký inspektorát České školní inspekce

Předmětem inspekční činnosti ve dnech 16. – 22. února 2011 byl aktuální stav
školy, hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP a hodnocení
předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského zákona.
Závěry a celkové hodnocení školy z provedené inspekční činnosti :
•

Činnost školy je v souladu se zřizovací listinou a odpovídá podmínkám
stanoveným v rozhodnutí o jejím zařazení do školského rejstříku.

•

Školní vzdělávací programy jsou zpracovány koncepčně, v souladu s pojetím
obecných i specifických zásad a cílů vzdělávání, vycházejí z příslušných
rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání. Nedostatek byl
zjištěn pouze v tom, že učivo v učebních osnovách stanovených předmětů
nebylo rozepsáno do jednotlivých ročníků. Výsledky vzdělávání odpovídaly
očekávaným výstupům stanoveným školními vzdělávacími programy a
profilům absolventa.

•

Škola má systémově nastaveny podmínky pro uplatňování rovného přístupu
ke vzdělávání pro všechny uchazeče. Jsou dodrženy podmínky přijímání
podle příslušných právních předpisů, je vedena školní matrika a pravidelně
prováděny změny údajů o žácích.

•

Škola vytváří odpovídající předpoklady pro zdravý psychický i fyzický vývoj
žáků, včetně účinné prevence rizikového chování. Zajišťování bezpečnosti a
ochrany zdraví je v praxi realizováno na požadované úrovni

•

Personální podmínky jsou na velmi dobré úrovni z hlediska odborné
kvalifikace. Vedení školy vytváří příznivé podmínky pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků.

•

Materiální a ekonomické podmínky školy jsou na úrovni umožňující úspěšnou
realizaci školních vzdělávacích programů.

•

Organizační struktura a rozdělení kompetencí v organizační struktuře školy je
funkční, umožňuje realizaci obsahu vzdělávání.

•

Škola se orientuje v souladu s profilem absolventů na osvojování odborných
kompetencí. Daří se jí tak naplňovat propojení teorie s praxí.

•

Spolupráce školy s partnerskými subjekty má nadprůměrnou úroveň, přispívá
ke všestrannému zkvalitnění činnosti školy, a to jak v oblasti výuky, tak i
mimoškolních aktivit žáků. Mezi priority školy patří práce na mnoha školních,
regionálních i mezinárodních projektech.

•

Průběh vzdělávání má standardní úroveň. Pojetí školních vzdělávacích
programů v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a velmi dobré
materiální podmínky a příznivé personální zabezpečení výuky vytváří
předpoklady pro to, aby žáci získávali požadované klíčové a odborné
kompetence a směřuje ke zvyšování jejich funkčních gramotností a k jejich
osobnostnímu rozvoji.

64

12.1.2 Státní kontrola ČŠI
Olomoucký inspektorát provedl ve dnech 4. – 6. května 2010 státní kontrolu dle
ustanovení § 174, odst. 2, písmene d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 552/191 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona,
souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb, vykonávaných podle ustanovení § 174 odst. 2 písm.
d) školského zákona. V zjišťovaném období se inspekce zaměřila zejména na
kontrolu úpravy zajištění práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání podle ustanovení § 21 ods. 1, písm. e) a odst. 2, školského zákona
z hlediska požadavku na obsah školního řádu, který je dán ustanovením § 30 odst. 1
písm. a) školského zákona.
Kontrolou dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících
a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání
a školských služeb bylo ze strany kontrolované osoby – školy zjištěno porušení
ustanovení § 30 odt. 1 písm. a) školského zákona ve spojení s ustanovením § 21
odst. 1 písm. e) a odst. 2 školského zákona. Tento nedostatek byl ihned vedením
školy během června odstraněn. Byl přepracován celý školní řád v souladu s § 30
výše uvedeného zákona. Zpráva o odstranění nedostatku byla dne 17. června 2010
zaslána ČŠI.

12.2 Krajská hygienická stanice
12.2.1

Školní jídelna

Dne 21. října 2010 provedla Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
kontrolu ve školní jídelně, jejíž předmětem a účelem byla kontrola podle zákona č.
258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění a byla zaměřena na dodržování požadavků vyplývajících z:
• Nařízení ES č. 82 852/2004 o hygieně potravin
• Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 882/2004 o úředních kontrolách
za účelem dodržování právních předpisů
• Zákona 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
• Vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných.
Při kontrole 21. října 2010 nebylo zjištěno porušení povinností kontrolovaných podle
předmětu kontroly.
12.2.2 Domov mládeže
Dne 25. května 2011 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí
Olomouckého kraje v domově mládeže. Předmětem a účelem kontroly bylo plnění
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zákona č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, kontrola byla zaměřena na dodržování
požadavků vyplývajících z:
• Vyhlášky MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
v platném znění.
V době kontroly nebylo zjištěno porušení povinností kontrolovaných podle předmětu
kontroly.

12.3 Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů ve dnech 27. května – 7. prosince 2010 kontroloval
dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola se
týkala dodržování zákonů při zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamů
kamerového systému a počítačové sítě.
Důvodem kontroly byla stížnost, týkající se užití kamerového systému, operování
s daty prostřednictvím firmy RPS Computers.
Kontrolní orgány v průběhu kontroly nezjistily zneužití kamerových záznamů.
V souvislosti s fungováním počítačové sítě nebylo prokázáno porušení zákona o
ochraně osobních údajů. Pracovníci firmy RPS jsou vázáni mlčenlivostí a nemají
přístup do osobních údajů studentů ani učitelů.
Závěr kontroly – střední škola neporušila zákon o ochraně osobních údajů.
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13 Základní údaje o hospodaření školy
Ve smyslu § 7, odst. 2, vyhl. č. 15 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 období leden – červen 2011:

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

Hlavní činnost
tis. Kč
Plán na rok
Skutečnost
2011
leden - červen
27115
13 193

Doplňková činnost
tis. Kč
Plán na rok
Skutečnost
2011
leden - červen
1 805
380

2 966
2 200
160
100
1 129
14 128
4 872
1 025
533

1 485
1 093
95
81
532
6 633
2 356
465
453

250
470
541

130
39
13

110
230
134
70

6
113
40
39

27 115

13 227

1 805

697

3 000
486

1 774
252

856
429
520

318
10
369

23 629

11 201
34

Zdroj: spisy ekonomického úseku školy

V hlavní i doplňkové činnosti byl dosažen kladný výsledek hospodaření – zisk.
Jednotlivé položky nákladů jsou čerpány průběžně v souladu se schváleným
rozpočtem. V prvním pololetí roku 2011 nedošlo k podstatným výkyvům v čerpání
nákladů, které by měly negativní vliv na celkový výsledek hospodaření školy a jeho
součásti.
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14 Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery
14.1 Činnost Sdružení rodičů a veřejnosti, o. s., při SOŠ
Činnost Sdružení rodičů a veřejnosti při Střední odborné škole, Šumperk,
Zemědělská 3, (dále jen O.S. SRV) byla ve školním roce 201/2011 v souladu se
stanovami tohoto občanského sdružení. V prosinci roku 2009 byly MPSV potvrzeny
nové stanovy, které umožňuji O.S. SRV spolupráci se školou při organizování
ekologických programů pro veřejnost a v komunitních projektech v oblasti
společenskokulturní, umělecké, zdravotněsociální, sportovní, preventivní a volnočasové.
O.S. SRV pomáhalo v rámci bohaté mimoškolní činnosti především při prezentaci
školy a podílelo se na finanční podpoře a odměnách pro studenty dosahující
vynikajícího prospěchu či mimořádných úspěchů. Studentům byly hrazeny cestovní
výdaje na soutěže, olympiády a na veškerou reprezentaci školy. Sdružení přispívá
každému studentovi 1. ročníku na lyžařský výcvikový kurz a studentům 3. ročníků na
sportovně turistický kurz. Značnou částkou přispívá O.S. SRV na stužkovací
reprezentační ples školy. Za vynikající výsledky a odborné reprezentace školy
studenti obdrželi finanční poukaz na odběr knihy dle vlastního výběru. Příjmy
sdružení jsou tvořeny příspěvky rodičů a zákonných zástupců ve výši 250,- Kč na
studenta či posluchače DS.

14.2 Spolupráce se základní organizací Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství
Vedení školy uzavřelo se základní organizací ČMOS PŠ při naší škole dne 20. ledna
2011 novou kolektivní smlouvu vzhledem, k personálním změnám této organizace.
Ředitelka školy pravidelně projednává s předsedou ZO ČMOS PŠ personální otázky
v organizaci, dále informuje o zamýšlených záměrech, hlavně v oblasti personalistiky
a provozu školy. Předseda je seznamován se všemi novými vnitřními předpisy a je
informován vedoucími úseků o peněžních prostředcích a hospodaření s nimi v rámci
školy. Ředitelka školy předložila předsedovi ZO ČMOS PŠ k projednání návrh
rozpočtu čerpání prostředků FKSP. Předseda ZO uděluje písemný souhlas
s přidělováním prostředků z FKSP všem zaměstnancům.
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15 Studenti školy
Třída: 1.A

Služby cestovního ruchu

Počet celkem: 32 z toho chlapců: 4 dívek: 28
Blažková Jana
Čeledová Zuzana
Faltýnková Zuzana
Havlíková Dita
Horvátová Daniela
Krausová Barbora
Macečková Klára
Novotná Tereza
Procházková Lenka
Reichlová Lucie
Slavíková Tereza
Strnad Daniel
Švédová Martina
Vlčková Barbora
Žandová Šárka
Bartková Květoslava

Blažková Veronika
Fajfková Sára
Hanáčková Kateřina
Hečková Klára
Krátká Josefína
Linhart Štěpán
Martínková Karla
Opršálová Erika
Purová Jolana
Ryp Patrik
Smitalová Petra
Šlampová Veronika
Vepřek Martin
Žabková Denisa
Smékalová Michaela
Vernerová Gabriela
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Třída: 1.BZ

Ochrana přírody a prostředí

Počet celkem: 31 z toho chlapců: 14 dívek: 17
Bečvářová Kateřina
Diviš Martin
Riedlová Lenka
Hanousek Michal
Hubeňáková Jitka
Janků Monika
Jurčíková Lucie
Krajčová Kateřina
Krůžela Vojtěch
Lipský Karel
Němečková Lucie
Snídal Oto
Švédová Klára
Vičar Michal
Žáková Veronika
Slováčková Kristýna

Czastek Jan
Doležel Jan
Gajdošová Michaela
Hofschneider Jan
Hylák Jiří
Johaník Pavel
Köhlerová Kristýna
Kreplová Vendula
Linhartová Lucie
Müller Samuel
Sitta Jakub
Šimek Václav
Ulmanová Karolína
Vítámvásová Tereza
Babková Šárka¨
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Třída: 1.H

Služby cestovního ruchu se ZHP

Počet celkem: 32 z toho chlapců: 4 dívek: 28
Bubelinyová Eva
Čepová Klára
Člupná Barbora
Fiala Jan
Jabůrková Natálie
Jenčke Josef
Kovářová Markéta
Krčová Kateřina
Matušková Anna
Odstrčilová Martina
Rychtaříková Nikola
Svačinková Markéta
Šimková Pavlína
Urbánková Aneta
Vajglová Simona
Wiesnerová Pavla

Blažková Michaela
Černá Klára
Divišová Simona
Hrušková Tereza
Jedelská Aneta
Jirsáková Petra
Králová Zuzana
Marková Nikola
Neumannová Lucie
Orságová Veronika
Stuchlá Michaela
Šamajová Sabina
Tomek Ondřej
Urgošík Ondřej
Voráčová Jana
Zjavková Michaela
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Třída: 2.A

Služby cestovního ruchu se ZHP

Počet celkem: 32 z toho chlapců: 6 dívek: 26
Ballonová Jana
Brodzáková Lucie
Demeterová Hana
Drábková Kateřina
Gampana Patrik
Haltmarová Tereza
Hošková Šárka
Indrová Patricie
Kalužová Anežka
Klimešová Jana
Komínek Lukáš
Kotrlová Andrea
Kováčová Kateřina
Kubíčková Klára
Lukasová Zuzana
Marečková Alena
Nýdecká Monika
Petřík Jaroslav
Pilíšková Hana

Poláchová Marie
Pukyšová Adéla
Staněk Tomáš
Stejskalová Barbara
Ston Jakub
Strnadová Sandra
Stýskalová Petra
Šafářová Denisa
Šulová Lucie
Švédová Terezie
Tkáč Tomáš
Urbanová Michaela
Zimmermannová Lenka
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Třída: 2.B

Ochrana přírody a prostředí

Počet celkem: 33 z toho chlapců: 11 dívek: 22
Andoniu Andreas
Albertová Lenka
Babinská Žaneta
Benda Jiří
Cikrýtová Simona
Drongová Eliška
Hejlová Tereza
Hesová Veronika
Hubálková Lucie
Chládková Soňa
Chovanec Lukáš
Ivan Jiří
Juřička Vladimír
Matis Richard
Němec Tomáš
Semencová Pavla
Skaličková Zuzana
Škaldová Karolína

Vinklerová Nikola
Zlámal Gabriel
Šebestová Olga
Němečková Kateřina
Všetíček Petr
Gajdošová Michaela
Třetinová Michaela
Škrabalová Marie
Tiefenbachová Jana
Šakalová Pavlína
Jatiová Jana
Jílková Dominika
Kurečka Petr
Neoral Jakub
Piknová Kateřina
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Třída: 2.H

Služby cestovního ruchu se ZHP

Počet celkem: 29 z toho chlapců: 9 dívek: 20
Fišerová Barbora
Hušková Lucie
Braun David
Garguláková Martina
Houserková Kateřina
Rattay Libor
Kubová Veronika
Ladislavová Michaela
Lörincová Lucie
Macichová Bára
Malá Hana
Nátěstová Aneta
Račák Jiří
Ščudlová Bára

Zmeškalová Lucie
Stratinský Jiří
Hohnová Andrea
Smrčka Vojtěch
Šindlerová Leonarda
Vulcová Kateřina
Špaček Vojtěch
Unzeitigová Michaela
Švarcová Denisa
Šváb Tomáš
Mutlová Eliška
Nosková Dominika
Schopf Dominik
Urbášek Pavel
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Třída: 3.A

Služby cestovního ruchu se ZHP

Počet celkem: 31 z toho chlapců: 4 dívek: 27
Cahová Eva
Dorazilová Kristýna
Dudkovičová Veronika
Grosserová Marcela
Hampl Tomáš
Janíčková Iveta
Kašparová Vendula
Kaža Ondřej
Kobrinová Michaela
Kolář Martin
Kovářová Vendula
Krátká Pavlína
Křižanová Jana
Mikulíková Hana
Nitscheová Kornélie
Pěšková Kamila
Piňosová Aneta

Podzemská Lucie
Salamonová Veronika
Sedlačíková Diana
Sittová Anna
Šuranská Tereza
Švábová Tereza
Tymráková Petra
Urbanová Martina
Sládková Kristýna
Pecháčková Sarah
Kozáková Eva
Kroutil Aleš
Lehká Hana
Navrátilová Vendula

75

Třída: 3.B

Ochrana přírody a prostředí

Počet celkem: 26 z toho chlapců: 9 dívek: 17
Armová Radka
Doleželová Pavla
Gebauerová Nikita
Hegedüš Jan
Holínková Hana
Jániš Marek
Kobza Tomáš
Krátká Monika
Kubišová Hana
Mikulová Zuzana
Kováříčková Hana
Portešová Olga
Scheibingerová Michaela
Šindelářová Tereza

Švubová Marie
Tomek Jiří
Valentová Magdaléna
Vraníková Michaela
Zapalačová Andrea
Kašpar Miroslav
Koníčková Marie
Krausová Erika
Laštuvička Simon
Minařík Jakub
Podhajský Luděk
Segeč Ondřej
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Třída: 3.H

Služby cestovního ruchu se ZHP

Počet celkem: 30 z toho chlapců: 0 dívek: 30
Bendová Žaneta
Benešová Kateřina
Bergová Kristýna
Blažková Tereza
Borbélyová Markéta
Boudová Alena
Čechová Pavla
Černá Michaela
Dronská Karolína
Kendiurová Kristýna
Kozáková Lucie
Kratochvílová Petra
Léharová Petra
Macháčková Tereza
Novosadová Lea
Ondrouchová Hana

Šofrová Michaela
Šurýnová Veronika
Vašíčková Monika
Vyroubalová Helena
Zámorská Jana
Zamykalová Kateřina
Kopečná Ludmila
Kocourková Veronika
Ondrouchová Hana
Stašelová Adéla
Pažitková Denisa
Kubíčková Petra
Libánková Zdeňka
Matochová Michaela
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Třída: 4.AH

Služby cestovního ruchu se ZHP

Počet celkem: 29 z toho chlapců: 3 dívek: 26
Avdičová Aneta
Bartlová Lucie
Červinková Eva
Dudková Monika
Flodrová Kateřina
Floryčková Iveta
Hlaváčková Tereza
Hnátnická Radka
Horvátová Sabina
Chlebíčková Karolína
Jirová Lucie
Leimerová Nikola
Matějčková Zdeňka
Melicharová Michaela
Michlová Petra

Nosková Veronika
Nova Aleksandra
Pekrová Pavlína
Petruška Roman
Podešvová Hana
Skálová Veronika
Skopalová Veronika
Stalmach Petr
Šípová Renata
Zapletalová Renata
Zemánková Jana
Orság Michal
Jiroušková Ivana
Grznárová Martina
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Třída: 4.B

Ochrana přírody a prostředí

Počet celkem: 24 z toho chlapců: 14 dívek: 10
Breitzetelová Tereza
Čejková Eliška
Flášar Miroslav
Hošek Michal
Kamler Jakub
Langerová Lucie
Mikeš Radoslav
Musil Radek
Novotný Jiří
Ottová Alžběta
Poláčková Magda
Rab Michal
Šímová Nicol
Švecová Petra

Třeštík Tomáš
Vilk Michal
Vrtalová Kateřina
Zavadilová Kristýna
Ďopan Petr
Absolon Lukáš
Švédová Verona
Dušek Petr
Jurčík Martin
Smékal Lukáš
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Třída: 4.Z

Agropodnikání

Počet celkem: 18 z toho chlapců: 12 dívek: 6
Bergerová Pavlína
Bock Lukáš
Brix Martin
Diviš Jakub
Fricová Jana
Hamal Lukáš
Krobotová Kateřina
Mlynář Michal
Procházka Vojtěch
Rab Jan
Rozmánek David

Sasyn Radim
Stratil Martin
Surá Lucie
Šebesta Jakub
Turečková Martina
Žáková Simona
Žanda Tomáš
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Třída: 1.D

Veřejnosprávní činnost

Počet celkem: 33 z toho chlapců: 7 dívek: 26
Bačáková Helena
Ďorď Marek
Jančíková Simona
Karlíková Alena
Kollárová Miroslava
Křížová Gabriela
Lehkoživ Vladimír
Mináriková Andrea
Onderka Tomáš
Poloncýová Sabina
Polýnková Romana
Scholtzová Veronika
Suchý Lukáš
Svobodová Šárka
Stuchlíková Martina
Tomanová Iveta
Vernerová Martina

Dermíšková Šárka
Hudcová Hana
Jílková Soňa
Kolbingerová Daniela
Košťálová Zuzana
Lehečka Luboš
Loučná Veronika
Niedžwiedžová Tereza
Opršal Vítězslav
Patloka Jiří
Sedláčková Jana
Skopalová Petra
Surovíková Jana
Stasiowská Štěpánka
Zimčíková Simona
Tokošová Klára
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Třída: 2.D

Veřejnosprávní činnost

Počet celkem: 22 z toho chlapců: 3 dívek: 19
Doubrava Pavel
Hartmannová Jana
Hojgrová Jana
Horníčková Hana
Jarošová Jarmila
Kovačíková Zuzana
Jiřičková Jana
Paliesková Eva
Papuková Andrea
Polýnek Pavel
Pospíšilová Ivona
Sedláčková Barbora

Sládková Andrea
Ščučková Andrea
Šíblová Veronika
Šulcová Petra
Vejchodová Sylvie
Pavelková Olga
Komárková Jana
Havelková Iveta
Šimková Hana
Pekárek Jindřich
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Třída: 3.D

Veřejnosprávní činnost

Počet celkem: 20 z toho chlapců: 2 dívek: 18
Adamová Petra
Bičanová Hana
Galeková Monika
Hoždorová Jana
Klajblová Lucie
Kočí Tereza
Kováčová-Hamplová Jaroslava
Kudělková Marta
Kurek Luděk
Kurková Pavlína
Kristová Dana

Mrňková Markéta
Kocichová Romana
Schilková Alexandra
Šimůnek Jiří
Špačková Jaroslava
Štreitová Alice
Zajarošová Milena
Bambušková Jana
Hladilová Jarmila
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Třída: 4.D

Veřejnosprávní činnost

Počet celkem: 16 z toho chlapců: 2 dívek: 14
Badal Radek
Göbelová Blanka
Havránková Michaela
Hýblová Silvie
Kalábová Petra
Klementová Gabriela
Málek Jiří
Martinková Dana
Mozyszová Jana

Nitscheová Žaneta
Šulová Gabriela
Thunová Jana
Trundová Barbara
Zatloukalová Iveta
Mudrová Alena
Kalabisová Eva
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Třída: 5.D

Veřejnosprávní činnost

Počet celkem: 25 z toho chlapců: 1 dívek: 24
Botková Michaela
Hubáčková Markéta
Gaťaková Pavla
Hubáčková Pavlína
Kalužík Miroslav
Klimešová Renata
Koriťáková Iveta
Kulaxidisová Marta
Mazourková Bronislava
Minaříková Květoslava
Merčáková Andrea
Pospíšilová Miloslava
Smětáková Miroslava
Sojáková Pavla

Strapková Žaneta
Šindelářová Lucie
Šindelářová Simona
Tillová Táňa
Valouchová Lenka
Wagnerová Marcela
Vlhová Vladimíra
Vyroubalová Martina
Kameníková Veronika
Sedláková Pavla
Caletková Michaela
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