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1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
Vážené kolegyně, kolegové a přátelé školy,
je mi ctí pozdravit Vás v roce, ve kterém si
naše škola připomene 150. výročí svého
založení. Od roku 1867 je naše škola
zařízením, které má své pevné místo
v regionu. V současnosti je institucí fungující
podle moderních pedagogických zásad a
přístupů, jichž úspěšně zúročujeme v praxi.
I přes stopadesátiletou tradici výuky
zemědělských oborů se sluší vyzvednout
nynější
skladbu
oborů
ve
škole,
korespondující s aktuálními potřebami trhu
práce a uplatnitelností absolventů. Celé jedno
a půl století se vyučuje obor Agropodnikání
s nejrůznějším
zaměřením,
příbuzným
studijním oborem je Ekologie a životní
prostředí a v současné době nejžádanější
obor Cestovní ruch. Pro doplnění vzdělání
široké veřejnosti vyučujeme dálkovou formou
obor Veřejnosprávní činnost. Všechny obory
jsou zakončené maturitní zkouškou. Teoretickou výuku doplňujeme odbornou praxí
žáků, kterou vykonávají ve významných firmách regionu. Studentům nabízíme kurzy
pro doplnění odbornosti, jako například kurz vykrajování ovoce a zeleniny v několika
úrovních, baristický a cukrářský kurz, animátorský kurz a pro zemědělce a ekology
kurz obsluhy křovinořezu či práce s motorovou pilou. Ve volném čase mají žáci
možnost zapojit se do nejrůznějších kroužků, jimiž jsou například včelařský,
zemědělský, kroužek sportovního lezení či florbalový.
Pochválit musíme i naše úspěšné žáky, kteří získávají ve sportovních, odborných či
jiných soutěžích různá ocenění a diplomy. Ty pak zdobí chodby školy a jsou
přehlídkou jejich zručnosti či výjimečnosti.
Škola je v posledních letech řešitelem mnoha projektů i s mezinárodní účastí, jako je
třeba Erasmus+. Pedagogičtí pracovníci v současnosti realizují projekty z evropských
fondů nebo z dotací Ministerstva životního prostředí nebo od zřizovatele
Olomouckého kraje či města Šumperka. Práce v projektech byla a je naší chloubou,
protože je projektová činnost řešena vždy úspěšně.
Aktivně se účastníme prezentací, veletrhů a dalších akcí v regionu, čímž hájíme
dobré jméno Olomouckého kraje. Nesmíme opomenout ani zájmovou, sportovní a
propagační činnost naší školy, jsme kontaktním místem veřejného života v duchu
komunitních zásad.
Prioritou školy je i kvalitní pedagogický sbor, v němž působí profesně erudovaní
členové, kteří v minulosti dosáhli na nejrůznější ocenění a vyznamenání za svoji
práci, jako například Pedagog Olomouckého kraje.
5

Všechny tyto aktivity a úspěchy školy jsou dílem všech zaměstnanců – pedagogů,
vychovatelů, provozních a správních pracovníků a pracovníků kuchyně. Za tuto
poctivou práci všem děkuji. Je zřejmé, že jejich práce je základem kvality vzdělání
a úspěchů školy. Poděkování patří i zřizovateli školy, představitelům města
Šumperka, zástupcům spolupracujících firem, členům školské rady a rodičům
za spolupráci a podporu, které se škole v uplynulém školním roce dostalo.
Vážení přátelé, přeji naší škole, ať si i nadále udrží své zasloužené renomé moderní
vzdělávací instituce, která stojí na pevných základech minulosti opírajících se
o obdivuhodnou stopadesátiletou historii.

Stanislava Beštová
ředitelka
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název:

Střední odborná škola, Šumperk,
Zemědělská 3

Sídlo organizace:

787 01 Šumperk, Zemědělská 3

Zřizovatel:

Olomoucký kraj

Zřizovací listina:

KUOK 92287/2014 ze dne 19. 9. 2014

IČO:

00852384

DIČ:

CZ00852384

Identifikátor školy:

102692220

Kapacita školy:

600 žáků

Právní forma:

příspěvková organizace

Náplň činnosti:

vzdělávání a výchova žáků

Ředitelka školy:

Mgr. Stanislava Beštová, tel.: 583301033

Zástupce ředitelky:

Ing. Jan Sýkora, tel.: 583301035

Vedoucí dálk. studia:

Ing. Hana Hradecká, tel.: 583301065

Vedoucí ekon. úseku:

Milena Muroňová, tel.: 583 301 057

Vedoucí školní jídelny: David Hvižď, tel.: 583 301 055
Vychovatel pověřený
vedením dokumentace
domova mládeže:

Kontakty:
ID:

Milan Kukula (do 31. 12. 2016),
Mgr. Květoslav Strnadel (od 1. 1. 2017),
tel.: 583 301 091
tel.: +420 / 583 301 030, e-mail: sos@edusum.cz
www.edusum.cz
hscfdf9
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Ocenění školy

2.1

SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, je držitelem následujících ocenění:





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

Dále jí byl propůjčen titul


Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na léta 2011 – 2013, 2014 – 2016,
2017- 2019

Udělen statut



Univerzitní trenérská škola MZLU Brno
Zelená škola Olomouckého kraje za rok 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009,
2012/2013, 2015/2017

Udělen certifikát



Člen Asociace hotelů a restaurací České republiky pro rok 2009,2010,2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
O účasti v mezinárodním výzkumu „ PISA 2006“

Uděleno ocenění


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

Škola je zařazena do trvalé vzdělávací základny resortu MZE.

2.2 Základní údaje o škole
2.2.1 Historie
Střední odborná škola v Šumperku vznikla roku 1867, kdy byla založena jako třetí
zemědělská škola v tehdejší zemi Moravskoslezské. Budova školy a přilehlý selský
dvůr byl škole věnován rodem Lichtensteinů.
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.
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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 a nově jsou do 1. ročníku denního studia přijati žáci oboru
Veřejnosprávní činnost, které se vyučují dálkovou formou. Ve školním roce
1998/1999 je za jednu třídu oboru Obchodní akademie zařazena do vzdělávacího
programu třída oboru Ochrana přírody a prostředí.
Další vlna optimalizace sítě středních škol zasahuje školu k 1. květnu 1998, kdy na
základě podaného transformačního projektu rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR o sloučení bývalého školního statku se Střední odbornou školou,
Šumperk, Zemědělská 3, s převodem veškerých práv a povinností do vypořádání
všech závazků a pohledávek.
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, byla postupem doby budována jako
ucelené školské zařízení. Budování stávající podoby probíhalo ve třech vlnách. Prvá
z nich v období 70. let, kdy byla postavena tělocvična, mechanizační hala, garáže
a sportovní areál. V letech 1979 až 1985 byl postaven domov mládeže, kuchyň
s jídelnou a šatny. Dále byla provedena rekonstrukce stávajících budov školy. V roce
1990 byla zahájena generální oprava tělocvičny a mechanizační haly, dokončena
plynofikace školy a domova mládeže a dobudována střešní nadstavba na objekt
kuchyně s jídelnou a halou, která byla dána do užívání 1. 9. 1996. Uvedené objekty
jsou majetkem Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy.
V průběhu školního roku 1998 - 1999 vypracovala škola ve spolupráci s VÚOŠ Praha
vlastní studijní dokumenty pro nový studijní obor Služby cestovního ruchu, který byl
MŠMT schválen a zařazen do výuky od 1. 9. 1999. Ve školním roce 2009/2010
se obory vzdělávání Cestovní ruch, Agropodnikání a Veřejnosprávní činnost začaly
vyučovat podle školních vzdělávacích programů a v oboru vzdělávání Ekologie
a životní prostředí se začalo vyučovat podle školních vzdělávacích programů
ve školním roce 2010/2011. Všechny dokumenty jsou zpracovány v souladu
s rámcovými vzdělávacími plány.
Ve školním roce 2012/2013 škola oslavila 145 let od svého založení, a to v říjnu
2012. V rámci oslav byla navázaná spolupráce s bývalými osídlenci regionu, kteří
dnes sídlí v Německé spolkové republice. Spolupráce pokračuje tak, že němečtí
rodáci znovu navštěvují školu a nabízejí exkurze a besedy pro žáky. Společná
exkurze po regionu se uskutečnila v červnu 2013.
V roce 2017 si škola připomíná 150. výročí svého založení. Všechny akce se nesou
v duchu oslav, které vyvrcholí v září 2017.
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2.2.2 Současnost
Výuka je zabezpečována ve dvou vzájemně propojených budovách. Nejstarší
budova je pronajata VŠB – TU Ostrava. Celkem je k výuce využíváno 27 odborných
učeben, včetně laboratoře, tělocvičny s plochou 540 m2. Žáci se mohou odreagovat
na lezecké stěně, v posilovně, v sálku pro stolní tenis. Studentům slouží botanická
zahrada, ovocný sad, školní arboretum
s učebnou v přírodě s obnoveným
jezírkem, revitalizovaný parčík kolem
památné lípy, školní zahrada s nově
pořízenými lavičkami, nové exteriérové
prvky – dva smyslové chodníky,
abeceda dřevin, vrbové iglú, ke
sportování pak travnaté i asfaltové
hřiště. Areál školy prochází úpravami
tak, aby jeho údržba byla jednodušší.
Byl
upraven
příkrý
svah
jako
bezúdržbový, celý areál byla doplněn
výsadbou bylin, keřů a dřevin včetně
popisků s názvy rostlin.
Učebna v přírodě
Smyslový chodník

Součástí školy je domov mládeže
s dvoulůžkovými pokoji a kapacitou 126
ubytovacích míst. Všechny pokoje mají
vlastní připojení na internet. Domov
mládeže je šatnami propojen se školou a
kuchyní s jídelnou. V domově mládeže
jsou ubytováni i žáci z jiných středních
škol, středních odborných učilišť a vyšší
odborné školy. Na domově mládeže byla
provedena na dvou patrech výměna
podlahové krytiny a pořízen nábytek do
pokojů sedmého patra. Domov mládeže
má pro zájmovou činnost prostor pro
stolní tenis, kulečník a sportovní potřeby pro žáky. Na každém patře jsou
vybudovány klubovny s televizory s digitálním příjmem. Ve školním roce 2012/2013
byly opraveny odpady na hygienických zařízeních a byly vyměněny protipožární
dveře na všech patrech směrem na schodiště. Obměnu zaznamenala i společenská
místnost v přízemí, která je barevně vymalovaná, opraveny jsou parkety a pořízen
nový nábytek s barevnými doplňky. V roce 2014 byl řešen i ohřev teplé vody
výměnou bojlerů. Dále byla vybudována nová místnost pro návštěvy ubytovaných
studentů s automatem na teplé nápoje. Zrekonstruována byla taktéž i posilovna
umístěná v suterénu domova mládeže.
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Zrekonstruovaná budova domova mládeže

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

Školní jídelna, která je rovněž součástí
školy, má kuchyň s vyvařovací kapacitou
450 jídel v jedné směně. Provoz kuchyně je přizpůsoben potřebám domova mládeže
a ubytovaným žákům. Modernizována byla výdejová část jídelny, kterou tvoří
nerezové pulty, výdejní okénka a také nerezový nábytek s novou technologií
vzduchotechniky. Do školní jídelny byl pořízen barevný nábytek, který ladí
s výmalbou. Vše je doplněno květinovou výzdobou. Opravena u školní jídelny jsou i
hygienická zařízení, rozdělena na dámskou a pánskou část, jež zároveň slouží i pro
doplňkovou činnost. V červnu 2016 byla vyměněna všechna okna a dveře celé
budovy jídelny.
Je zdokonalen chod provozu školní
stravovny - odhlašování a přihlašování
stravy
je možné
provádět
přes
internetovou
aplikaci či mobilním
telefonem. Byla zakoupena i licence
na evidenci stravy, která je totožná
s přístupovými čipy do školy pro všechny
zaměstnance i žáky školy.

Nový terminál pro objednávky jídla

Počítačová učebna

Škola je na velmi dobré úrovni vybavena
didaktickou technikou. K dispozici jsou
kopírovací zařízení, dvě učebny výpočetní
techniky s 32 počítači a jedna učebna
výpočetní techniky je vybavená 30 novými
počítači z projektu „Inovace výuky na SOŠ
Šumperk“. V této učebně je pro praktické
využití instalován software CODEXIS
11

sloužící posluchačům oboru Veřejnosprávní činnost i všem studentům z dalších
oborů. Tento program je pravidelně aktualizován a využíván v právních
a ekonomických předmětech ostatních oborech i při praktických maturitních
zkouškách. Ve školním roce 2014/2015 bylo pořízeno v rámci projektu „Zkvalitnění
ICT dovedností žáků SOŠ Šumperk (ECDL)“ dalších 17 nových stolních počítačů
a dataprojektor. Všechny počítače jsou připojeny na internet a každý žák a pedagog
školy má svoji e-mailovou adresu. Ve všech třech učebnách jsou u počítačů nově
pořízena sluchátka pro výuku cizích jazyků. Téměř ve všech učebnách jsou
k dispozici videa a dataprojektory s notebookem či počítačem, jedna učebna je
vybavena i vizualizérem. Všechny tyto prvky zvyšují úroveň výuky napříč předměty.
Učebna českého jazyka a literatury

Dataprojektory
slouží
rovněž
pro
obhajoby písemných maturitních prací či
projektů. Pro výuku se využívají dvě
kamery a několik digitálních fotoaparátů.
Ve škole pracuje mezi jednotlivými
kabinety
funkční
počítačová
síť
s programovým vybavením síťových
verzí CODEXIS a Bakalář. Tímto je
centrálně zajištěno používání rozvrhu
hodin a jeho změn, vedení elektronické
třídní knihy a katalogů tříd, vedení
aktuální právní agendy a veškerá
evidence žáků školy. Komunikace s
vyučujícími i veřejností rovněž probíhá prostřednictvím systému Bakalář. Vzhledem k
nedostatku odborných učebnic na trhu byly zpracovány elektronické učebnice pro
některé předměty vyučovaných oborů s možností vstupu žáka do textu probíraného
učiva. Učebny pro výuku cizích jazyků mají k dispozici moderní poslechovou
techniku, televizory a videa. Pro dokonalejší poslech a práci s cizojazyčnými texty a
motivaci ve výuce jsou ve třech jazykových učebnách instalovány interaktivní tabule.
Další interaktivní tabule slouží pro výuku odborných předmětů cestovního ruchu a
základů přírodních věd.
Učebna biologie

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
za
přispění
realizovaných projektů.
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Z projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“
byly pořízeny pomůcky do pěti odborných učeben. Do učebny biologie je instalováno
16 moderních mikroskopů, dataprojektor a stolní počítač, na který se přímo
z mikroskopu přenáší obraz preparovaných vzorků. Do učebny hydrologie byla
pořízena soustava na měření vlastností vody, pro fyziku zakoupeny pomůcky pro
mechaniku a pro ekologii pomůcky na zjišťování různých vlastností všech druhů půd.
Nová barevná výmalba

Pro
předmět
meteorologie
je na
pozemku školy v prostoru botanické
zahrady
nainstalována
moderní
meteorologická budka s digitálními
měřicími přístroji.
Estetickou úroveň školy zvyšují malá
obrazová galerie, relaxační koutky pro
studenty, bohatá květinová výzdoba,
jednotná úprava informačního systému,
barevně vymalované chodby školy
a opravená
hygienická
zařízení
u tělocvičny.
Z prostředků získaných z různých projektů byly vystavěny v interiérech školy
expozice, které dokládají vysokou úroveň ekologické výchovy ve škole a neobyčejně
zpestřují vnitřní prostředí. Možnost občerstvení během přestávek zajišťuje školní
kantýna a automat na teplé nápoje. Vybavení šatny pro tělesnou výchovu odpovídá
hygienickým požadavkům. Všechny učebny jsou zařízeny moderním nastavitelným
nábytkem.
Relaxační koutek Afrika

Pro zajištění větší bezpečnosti věcí
žáků
jsou
šatny
opatřeny
uzamykatelnými šatními skříňkami.
V šatnách je opravena celá podlaha a
stěny jsou vymalovány barevně. Pro
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků a jejich ochrany před sociálněpatologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství a násilí byl
pořízen kamerový systém v interiérech
a exteriérech celého areálu školy.
Pro umožnění studia žáků se specifickými poruchami byl vybudován bezbariérový
vstup do hlavní budovy školy. Finanční prostředky byly získány z projektu Nadace
ČEZ.
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V roce 2014 byla úplně zrekonstruována kotelna školy, včetně nové regulace
a strojovny, která zajišťuje chod vzduchotechniky a ohřev teplé vody pro školní
vyvařovnu. Zároveň byla provedena izolace stěny u šaten, která zajistila odstranění
vlhkosti prostoru šaten.

2.2.3 Školská rada
Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům
a studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet
se na správě školy. Školská rada naší školy má 6 členů a ve své činnosti se řídí
ustanoveními§§ 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
Hlavní úkoly školské rady:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Na základě voleb na období od 1. 1. 2015 začala fungovat školská rada dle
zřizovací listiny č. j. KUOIK 106458/2014 v tomto složení:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Ing. Vladimír Konopas
Mgr. Vít Sochora
Ing. Kateřina Hanáková
Ing. Vladimír Mikulec
Ing. Pavel Martínek
Mgr. Eva Kostecká

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

Činnost školské rady ve školním roce 2016/2017
Vzhledem k tomu, že kolegyně RNDr. Jana Bendová opustila náš pedagogický sbor,
proběhly řádné doplňující volby do školské rady dne 29. 9. 2016. Ze dvou
navrhovaných kandidátů byla zvolena paní učitelka Mgr. Eva Kostecká. Jmenování
nového člena školské rady z řad pedagogů bylo schváleno Radou Olomouckého
kraje pod č. j. KUOK 113897/2016.
Na 4. zasedání školské rady, které proběhlo 12. října 2016, byla projednána
a jednomyslně schválena Výroční zpráva za rok 2015/2016. Členové školské rady
byli dále informováni Mgr. Stanislavou Beštovou, ředitelkou školy, o výsledcích
maturitních zkoušek, včetně opravných a náhradních termínů, byly podány informace
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o projektech, o aktivitách a provozu Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská
3. V závěrečné diskuzi byla následně navržena změna ve financování odborných
školení a kurzů pro studenty a navrženo vypracování motivačního programu pro
zlepšení docházky a prospěchu žáků. Tento podnět školská rada odsouhlasila
k projednání na poradě vedení školy.
Na 5. zasedání školské rady se uskutečnilo 7. června 2017, podala Mgr. Stanislava
Beštová, ředitelka Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3, zprávu
o výsledcích přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 a také podrobnou zprávu
o výsledcích maturitních zkoušek v jarním zkušebním termínu. Dále byla ředitelkou
školy přítomným podána informace o provozu a aktivitách školy, o výsledku kontrolní
činnosti ČŠI. Členové školské rady byli seznámeni s motivačním programem pro
žáky, který byl vypracován ve spolupráci se Spolkem rodičů a veřejnosti školy, a
s vyhodnocením tohoto programu. Vyhodnocené třídní kolektivy a jednotliví žáci
obdrželi finanční odměnu z rozpočtu Spolku rodičů a veřejnosti školy.
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3 OBORY VZDĚLÁVÁNÍ
V současnosti vyučuje škola obory vzdělávání v souladu se zápisem ve školském
rejstříku, k nimž jsme dospěli po odborných konzultacích se sociálními partnery,
s firmami regionu, vysokými školami, státní správou a úřadem práce. Všechny obory
vzdělávání na naší škole jsou zakončeny maturitní zkouškou. Absolventi patří mezi
ty, kteří nacházejí uplatnění v praxi, nebo pokračují ve studiu na vysokých,
na vyšších odborných či jazykových školách. Pružnost nových školních vzdělávacích
programů umožňuje modelovat zaměření podle aktuálních potřeb na trhu práce
a podle dlouhodobého záměru Olomouckého kraje. Všechny obory vzdělávání se
letos vyučovaly podle stávajících školních vzdělávacích programů, uvedených v kap.
3.2.

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

3. ročník

4. ročník

5. ročník

tříd

žáků

2. ročník
tříd

žáků

tříd

žáků

tříd

žáků

tříd

žáků

2

44

2

50

2

45

2

48

-

0,5

18

0

0

0,5

8

0,5

10

0,5

11

1

10

0,5

11

0,5

15

Počet
tříd

Počet
žáků

-

8

187

-

-

1,5

36

-

-

2,5

47

12

270

5

68

17

338

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

1

CELKEM

4

17

1

10

1

4

13

4

1

13

4

1
1
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Zdroj: výkaz M 8, k 30. 9. 2016

Průměrný počet ubytovaných
Průměrný počet stravovaných:

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

81
81
160
120

3.2 Učební dokumenty oborů vzdělávání
Školní vzdělávací programy
Studijní obor

Kód KKOV
ze dne

Č. j.

platnost

Cestovní ruch

65-42-M/02

24. 8. 2009

870/2011

1. 9. 2011

Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01

31. 8. 2011

871/2011

1. 9. 2011
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Agropodnikání

41-41-M/01

31. 8. 2011

872/2011

1. 9. 2011

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

24. 8. 2009

873/2011

1. 9. 2011

3.3 UČEBNÍ PLÁNY
Studijní obor:

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

CESTOVNÍ RUCH

65-42-1M/01

ZKR.

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

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

3
4
3

3
4
3

3
4
3
2

4
4
3
3

2
4
2
4

2
3
2

3
2

2
2

2

2

2
2
2

2
2
1

2
1
3

1

2

2
4

2
2
2
2
3
1
2

2
1
1

1
1
1
1

KOA
SCM

2
32

33

32

31

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

PŘEDMĚT
Povinné
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk

ZKR.

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

CJL
ANJ

3
4

3
4

3
4

4
4
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2. cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika*
Tělesná výchova
Dějepis
Dějiny kultury
Ekonomika
Ekonomika a provoz hotelů
Účetnictví
Inf. a komun. technologie
Zeměpis CR
Technika CR
Projektový seminář
Podnikání v praxi
Průvodcovské služby
Regionální turistické služby
Jazykové praktikum
Základy hotelnictví
Gastronomické praktikum
Cvičení z ekonomiky
Učební praxe
ANJ v CR
Geografický seminář
Volitelné:
Konverzace v ANJ
Seminář a cvičení z MAT
CELKEM

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

3

3

2
4
2
3

2
3
2

2

2

2
4

2
2
3

3
2

3
3

3
2

2
2
1

1

2
2
2
2
1
3
2

3
2
1

1
2

1
2

2
3
1
1
1

KOA
SCM

2
32

33

32

31

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

PŘEDMĚT
Povinné
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk

AGROPODNIKÁNÍ

41-41-M/01

ZKR.

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

CJL
ANJ

3
4

3
4

3
4

4
4
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Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie a ekologie
Tělesná výchova
Inf. a komun. technologie
Základy mechanizace
Pěstování rostlin
Chov zvířat
Ekonomika a podnikání
Motorová vozidla
Praxe učební
Účetnictví
Rozvoj venkova
Zpracování zem. produktů
Volitelné:
Seminář a cvičení z MAT
Konverzace z ANJ
CELKEM

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

2
2
3
2
3
3
2
2
2
2

3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2

2

1

2

3

3

2
2

2
2

2
3
2
2
2
2
2
2

2
3
2

SCM
KOA

2
2
2
2

32

32

32

32

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

Studijní obor:

PŘEDMĚT
Povinné:
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Tělesná výchova
Ekonomické předměty

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

16-01-M/01

ZKR.

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

CJL
ANJ
ZSV
DEJ
MAT
FYZ
CHE
TEV
EKO

3
4

3
4

3
4
1
1
3

4
4
2

2
2

2
2

2
3
2
3
2

3
3
2

3
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Inf. a komun. technologie
Biologie
Botanika
Geologie
Zoologie
Ekologie
Geografie
Hydrologie
Meteorologie
Lesnictví a myslivost
Ochrana prostředí
Právní příprava
Výrobní tech. a odpady
Ekologické zemědělství
Prakt. cvičení a monitoring
Volitelné:
Seminář a cvičení z MAT
Konverzace v ANJ
CELKEM

2
3
2
2
2

IKT
BIO
BOT
GEO
ZOO
EKL
GEG
HYD
MET
LEM
OCHP
PRP
VTO
EKZ
PRX

2

2

2

2

2

2

3
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2

2

2

SCM
KOA

1
2
2
2
2
blok
2

32

32

32

32

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

Studijní obor:

PŘEDMĚT
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Základy přírodních věd (F, CH, BI,
EKL)
Matematika
Tělesná výchova
IKT
Ekonomika
Účetnictví
Právo

68-43-M/01

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

5. roč./

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

36
36

36
36

36
36
36

36
36

31
13

18

18

31 týdnů

36
36

18

36

36

36

36
18

18

36
36
18

36

31
20

Veřejná správa
Zeměpis
Kultura ve veřejné správě
Písemná a elektronická komunikace
Cvičení k právu a veřejné správě
Volitelný seminář

18

36

31

36
13
36
18
31

Pětiletý obor vzdělávání dálkovou formou studia je zakončený maturitní zkouškou
z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky, práva, veřejné správy a
volitelných předmětů. Praktická maturitní zkouška je posluchači vykonávána formou
řešení zadaného úkolu v programu CODEXIS.
Po absolvování jsou posluchači připraveni zajišťovat jako referenti samosprávy nebo
státní správy odborné činnosti nebo ucelené agendy správy a samosprávy. Najdou
uplatnění jako referenti samosprávy na obecních úřadech či jako referenti státní
správy v územních nebo jiných orgánech státní správy.

3.4 Odborná praxe žáků
3.4.1 Odborná domácí praxe oboru Cestovní ruch
Praxe v hotelu The Grand Mark

V rámci předmětu Praxe, Podnikání v praxi a také v rámci
mnoha akcí pořádaných školou absolvují žáci 2. a 3.
ročníku svoji odbornou praxi. Jejím cílem je získat
pracovní návyky, zkušenosti a dovednosti při práci
v hotelových
provozech,
cestovních
kancelářích,
informačních centrech a dalších. Během praxe využívají
žáci informací z odborných předmětů jako je Ekonomika a
provoz hotelů, Gastronomické praktikum, Zeměpis
cestovního ruchu.

Tuto odbornou praxi žáci
vykonávají převážně v místě
bydliště,
škola
proto
spolupracuje
s místním
Gastronomickým centrem Maják v Šumperku, se
Zámeckým resortem Sobotín, Informačním centrem
Šumperk, CA Atlas Šumperk a s mnoha dalšími subjekty.
Naše škola však také spolupracuje s 5* hotelem The
Grand Mark, kde žáci vykonávají praxi na úseku Food
and Beverage a rovněž zde nabývají cenné znalosti a
dovednosti.
Praxe na hotelové recepci

Věříme, že žáci naší školy tak díky praxi získají mnoho zkušeností, které využijí
během studia či dále ve svém profesním životě.
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3.4.2 Odborná zahraniční praxe oboru Cestovní ruch
Žáci naší školy pravidelně vyjíždějí v letních měsících v době prázdnin a brigád do
zahraničí, aby si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti v praxi. Nejinak tomu bylo
letos, kdy se jedna z našich studentek, Marcela Stratilová, pracovně vydala na
známé Sluneční pobřeží, aby prověřila svoje schopnosti nabyté díky studiu a okusila
práci jako delegátka CK Ancora ve slunném letovisku a moderních hotelových
komplexech jako tříhvězdičkový Sunrise complex, Elenite a další.
Dle slov Marcely je nejvíce turistů v dané oblasti před hlavní sezónou a
bezprostředně po ní. Výletníci se proto v červnu a v září do této části Bulharska
doslova hrnou v davech. V některých případech se delegáti musí postarat o turisty ze
sedmi letadel během jednoho dne, což jistě dokáže velmi dobře prověřit jejich
schopnosti.
Jakožto delegátka měla Marcela na starosti celou škálu povinností jako například
vyzvednutí a předání informací klientům cestovní kanceláře, jakož i jejich samotný
rozvoz do objednaných hotelů, zde komunikaci při ubytovávání klientů, dále zajištění
informací k fakultativním výletům, držení pohotovosti na telefonu, odvoz klientů na
letiště i komunikaci při odbavování, ale třeba i vyhotovení reportů pro CK.
Bezpochybností se jedná o velmi dobrou přípravu do reálného pracovního života,
kterou by Marcela všem svým spolužačkám a spolužákům z oboru Cestovní ruch
v rámci zahraniční praxe doporučila.
„Odjet na 3 měsíce do Bulharska bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla v 18 letech
udělat. Byla to pro mě obrovská zkouška a zkušenost. Dost jsem se osamostatnila a stala se
zodpovědnější, tím že jsem se vlastně musela starat
jak sama o sebe, tak i o stovky klientů, které jsem měla
na starost v jednom turnusu. Naučila jsem se lépe
jednat a komunikovat s lidmi (od klientů až po
manažery hotelů). Poznala jsem lépe fungování
turismu a také hotelnictví. Rovněž jsem přišla na to, že
učit se teorii a vyzkoušet si to na vlastní kůži jsou dvě
odlišné věci, ale to pochopí až ten, kdo si to sám
vyzkouší. Práce delegátky nemá také jen tu pozitivní
stránku, avšak přináší také řadu nepříjemných situací,
které je třeba neprodleně vyřešit. Nezapomenutelný
pocit je ovšem to, když vám lidé na letišti při odjezdu
děkují za příjemně prožitou dovolenou, které jsem byla
součástí i já. Práce delegátky mě osobně hrozně baví
a v budoucnu se ji chci nadále věnovat.“

Marcela Stratilová, 4.H
Praxe na Slunečním pobřeží

Zpracovala: Mgr. Eva Kostecká
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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. Bc. Jan Sýkora
statutární zástupce, vyučující tělesnou výchovu a ekonomii, absolvent VŠB – TU
Ostrava, fakulta ekonomická, UP Olomouc, fakulta tělesné kultury
Mgr. Kateřina Bieliková
vyučující anglický jazyk, absolventka PedF MU, obor anglický jazyk
Mgr. Jana Gajová
vyučující informační a komunikační technologie, absolventka PŘF UP, obor
matematika a výpočetní technika
Mgr. Blanka Gieselová
vyučující dějepis, dějiny kultury a český jazyk, absolventka UP Olomouc, obor český
jazyk a literatura a historie
Ing. Hana Hradecká
vedoucí dálkového studia, vyučující ekonomiku a účetnictví, absolventka EF VŠB
TU, obor ekonomika průmyslu
Ing. Hana Kauerová
vyučující chemii a anglický jazyk, absolventka VŠCHT, obor technologie organické
výroby - do 30. 6. 2017
Ing. Jaroslav Koňarik
vyučující zemědělské předměty, absolvent AF VŠZ, obor zootechnika
Mgr. Eva Kostecká
vyučující anglický jazyk a odborné předměty cestovního ruchu se zaměřením na
hotelový provoz, absolventka PedF UP, MU, obor anglický jazyk, VŠ hotelová Prahagastronomie a hotelnictví a turismus v oboru hotelnictví
Mgr. Maryna Kostiuchenko
vyučující anglický a ruský jazyk, absolventka VŠ, Doněcká národní univerzita
Mgr. Lenka Lachmanová
vyučující anglický jazyk, absolventka PŘF JEP, obor biologie a chemie
Ing. Aleš Macek
vyučující zemědělské předměty a ekonomii, absolvent AF VŠZ, obor fytotechnika
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Mgr. Jolana Maluchová
vyučující český jazyk a německý jazyk, absolventka PedF UHK, FF MU, FF UP, obor
český jazyk, německý jazyk a dějepis
Ing. Kateřina Ondráčková
vyučující základy hotelnictví, technologii přípravy pokrmů, techniku obsluhy a
stolování, ekonomiku a provoz hotelů, management hotelů, absolventka MMI VŠB
TU, obor metalurgické inženýrství
Mgr. Vít Sochora
vyučující matematiku, absolvent Ostravské univerzity v Ostravě, obor matematika a
hudební výchova
Mgr. Kateřina Sochorová
vyučující anglický jazyk, absolventka Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství
anglického jazyka
Mgr. Vladimíra Stalmachová
vyučující tělesnou výchovu a německý jazyk, absolventka FTK UP, obor tělesná
výchova a německý jazyk
Mgr. Jana Šimová
vyučující německý jazyk, zeměpis CR, techniku služeb CR, absolventka PŘF OU,
obor cestovní ruch a rekreace
Mgr. Petr Šima
vyučující informační a komunikační technologii a matematiku, absolvent PŘF UP,
obor matematika-výpočetní technika
Mgr. Jiří Števove
vyučující českého jazyka, absolvent Ostravské univerzity, obor učitelství ruského a
českého jazyka
Mgr. Daniela Tichá
vyučující matematiku a tělesnou výchovu, absolventka UP Olomouc, obor tělesná
výchova - matematika
Mgr. Lenka Tkadlecová
vyučující regionální turistické služby a odborné předměty cestovního ruchu,
absolventka UTB, obor mediální a komunikační studia
Mgr. Alice Válková
vyučující právo, veřejnou správu a základy společenských věd, absolventka UP
Olomouc, obor pedagogika – sociální práce
Mgr. Roman Zajíc
vyučující tělesnou výchovu a biologii, absolvent PedF UP, obor tělesná výchova a
biologie

24

Mgr. Radka Zajíčková
vyučující německý jazyk, zeměpis CR, techniku služeb CR, absolventka UJEP Ústí
nad Labem, obor němčina a geografie
Ing. Zdeněk Zerzáň
vyučující zemědělské a ekologické předměty, absolvent VŠZ, fakulta agronomická,
obor fytotechnika
Mgr. Dagmar Ziegelheimová
vyučující ruský a německý jazyk, absolventka UJEP Brno, učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů ruský jazyk - hudební výchova, Masarykova univerzita Brno,
obor německý jazyk a literatura pro SŠ
Petra Ryšavá
vychovatelka, absolventka SPŠ, Šumperk
Milan Kukula (do 31. 12. 2016)
vychovatel pověřený vedením dokumentace domova mládeže, absolvent gymnázia
Ivana Strouhalová
vychovatelka, absolventka SpgŠ
Hana Šimková (od 1. 1. 2017)
vychovatelka, absolventka SŠ soc. péče a služeb Zábřeh
Mgr. Květoslav Strnadel
vychovatel, absolvent UP Olomouc, fakulta pedagogická, obor vychovatelství
Bc. Leoš Holinka (od 3. 5. 2017)
vychovatel, absolvent Univerzity Karlovy v Praze, pedagogická fakulta, obor
vychovatelství
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4.2 Provozní zaměstnanci školy a domova mládeže
Milan Heděnec

- školník

Lenka Hudlíková

- uklízečka

Katarina Románková

- uklízečka do 30. 11.2016

Alena Floryčková

- uklízečka od 1. 12. 2016

Martin Procházka

- elektrikář, údržbář

Alena Rábová

- uklízečka

Milada Mádrová

- uklízečka

4.3 Pracovníci školní jídelny
David Hvižď

- vedoucí jídelny

Bohdana Zouharová

- vedoucí kuchařka

Lucie Svačinková

- kuchařka

Radka Čuntová

- kuchařka

Sylvie Vejchodová

- kuchařka

4.4 Ekonomičtí a administrativní pracovníci školy a domova mládeže
Milena Muroňová

- vedoucí ekonomického úseku

Vlasta Kunderová

- účetní - rozpočtář

Marta Drážná

- odborná referentka

4.5 Pracovníci dle členění
Pedagogičtí pracovníci
Škola
Domov mládeže
Jídelna
CELKEM

Provozní pracovníci

počet

přepočtený stav

počet

přepočtený stav

27
4
31

26,62
4
30, 62

6
3
5
14

6
3
5
14

Zdroj: P1 04
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5 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
5.1 Informace o přijímacím řízení
Prezentace školy probíhá každoročně od září v průběhu celého školního roku.
Členové školního poradenského pracoviště s ostatními 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 obory vzdělávání s důrazem na uplatnitelnost
absolventů. V listopadu 2016 a v únoru 2017 jsme pořádali dny otevřených dveří, na
kterých pedagogové i naši současní žáci zájemce o studium sami provázeli školou a
ochotně odpovídali na dotazy. Žáci se zaměřením na hotelový provoz připravili
prezentaci svých výrobků formou rautu. Vzhledem k příznivému ohlasu budeme tento
postup zachovávat i v následujících letech a počet dnů otevřených dveří budeme
pořádat dle poptávky. Zejména z finančních důvodů pomalu upouštíme od inzerce
v regionálním tisku. Mnoho zvídavých zájemců se objevuje také na prezentačních
výstavách středních škol Olomouckého kraje i krajů přilehlých.
Kvalitní prezentace oborů vzdělávání, kterou pravidelně doplňujeme a inovujeme, je
umístěna na webových stránkách školy. Dále jsou zpracovány brožury s nabídkou
všech studijních oborů, které obdrží každý uchazeč o studium na naší škole.
Novinkou je i školní Facebook.
Pro studium na školní rok 2017/2018 si podalo přihlášku pro denní formu studia
v prvním kole 114 uchazečů a 3 uchazeči projevili zájem o dálkovou formu studia.
V dalších kolech podalo přihlášku na denní formu 7 zájemců o studium a pro
dálkovou formu 11 posluchačů. Všichni uchazeči o studium v denní formě vzdělávání
byli pozváni k jednotným testům z českého jazyka a matematiky zadávané centrálně
a plnili kritéria pro přijetí v přijímacím řízení. Součástí přijímacího řízení byla kontrola
údajů na přihlášce.
Do oboru vzdělávání Cestovní ruch se přijímací řízení konalo v několika kolech.
V prvním kole přijímacího řízení do tohoto oboru bylo podáno 69 přihlášek,
přijímacímu řízení vyhovělo 69 uchazečů, přijato bylo 60 žáků, odvolání podalo 5
rodičů, zápisový lístek odevzdalo 45 uchazečů. V dalších kolech byly podány 4
přihlášky, 4 uchazeči vyhověli přijímacímu řízení, odevzdali zápisový lístek a byli
přijati ke studiu.
Do oboru vzdělávání Ekologie a životní prostředí se přijímací řízení konalo
v několika kolech. V prvním kole přijímacího řízení do tohoto oboru bylo podáno 22
přihlášek, přijímacímu řízení vyhovělo všech 22 uchazečů, přijato bylo 15 žáků,
odvolání podali 2 rodiče, zápisový lístek odevzdalo celkem 9 uchazečů, žádný
zápisový lístek nebyl vzatý zpět. V dalších kolech byly podány 2 přihlášky, 2
uchazeči vyhověli přijímacímu řízení, odevzdali zápisový lístek a byli přijati ke studiu.
Do oboru vzdělávání Agropodnikání byly přijaty přihlášky v několika kolech.
Přihlášku v prvním kole podalo 20 uchazečů, přijímacímu řízení vyhovělo 20, přijato
bylo 15 uchazečů, odvolání podal 1 rodič, zápisový lístek odevzdalo 13 uchazečů.
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V dalších kolech byla podána 1 přihláška, 1 uchazeč vyhověl přijímacímu řízení,
odevzdal zápisový lístek a byl přijat ke studiu.
Do oboru vzdělávání Veřejnosprávní činnost v dálkové formě studia se přijímací
řízení konalo v několika kolech. Do prvního kola tohoto oboru byly podány 3
přihlášky, přijímacímu řízení vyhověli 3 uchazeči, přijati byli 3. Ve druhém kole bylo
podáno 11 přihlášek, 11 uchazečů vyhovělo přijímacímu řízení a všech 11 bylo
přijato ke studiu – viz tabulka 5. 2.

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

CELKEM

další kola

I. kolo
podáno
přihlášek

odevzdáno Z. L.

podáno
přihlášek

odevzdáno Z. L.

69

45

4

4

22

8

2

2

20

13

1

1

3

3

11

-

114

69

18

7

Zdroj: spisy přijímacího řízení SOŠ Šumperk
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6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Ve školním roce 2016/2017 studovalo na Střední odborné škole, Šumperk,
Zemědělská 3, celkem 338 žáků, z toho 270 žáků denního studia ve 12 třídách
a v dálkové formě 68 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 třídního
učitele
Důtka třídního učitele
Důtka ředitelky školy
Podmíněné vyloučení
CELKEM

I. pololetí
38
2

II. pololetí
20
22

10

11

8
0
0
58

5
1
0
59

V průběhu školního roku přistoupilo na naši školu 5 žáků denního studia a 5 žáků
dálkového studia. Studium během roku ukončili 4 žáci denního studia a 22 žáků
dálkového studia.
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7 MATURITNÍ ZKOUŠKY
Ve školním roce 2016/2017 studovalo v posledních ročnících denního i dálkového
studia 80 žáků a posluchačů. Maturitní zkoušku skládalo 82 studentů. Maturitní
zkoušku složilo úspěšně 75 studentů, z toho bylo 9 vyznamenaných, tj. 10, 98 % a 7
nevyhovělo maturitním požadavkům, což činí 8,54 %.
Třída/
počet studentů
4. A/20
4. H/27
4. BZ/22
5. D/

Maturovalo

Nevyhovělo MZ

Vykonalo MZ

20
27
24
11

1
2
1
3

19
25
23
8

Zdroj: Maturitní protokoly

7.1 Výsledky maturitních zkoušek 4. A
Ve třídě 4.A obor vzdělávání Služby cestovního ruchu se vzdělávalo 20 žáků,
maturovalo 20 studentů, z nichž 1 prospěl s vyznamenáním, 18 prospělo a 1 žákyně
neprospěla. Nepovinnou zkoušku z matematiky úspěšně složil 1 student.
Povinná zkouška:
Předmět
CJL
ANJ
MAT
PRK
OPCR
OEP

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

Známka
3
4

5

průměr

1

2

6
1

6
7
-

10
6
-

4
-

1
-

2,90
2,15
1,00

4

5

5

6

-

2,65

4

3

9

4

-

2,65

5

9

3

3

-

2,20
2,49

7.2 Výsledky maturitních zkoušek 4.H
Ve třídě 4.H oboru vzdělávání Služby cestovního ruchu se zaměřením na hotelový
provoz se vzdělávalo 27 žáků, maturovalo 27 žáků, z nichž 4 prospěli
s vyznamenáním, 24 prospělo a 2 studenti nevyhověli maturitním požadavkům, jeden
z nich ze dvou předmětů.

31

Povinné předměty:
Předmět
CJL
ANJ
PRK
OPCR
OEP

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

Známka
3
4

5

průměr

1

2

10

8
12

14
2

3
2

2
1

2,96
1,96

7

6

8

6

-

2,48

7

4

11

5

-

2,51

14

6

2

5

-

1,92

Zdroj: maturitní protokoly

2,37

7.3 Výsledky maturitních zkoušek 4. BZ
Ve třídě
4. BZ oboru vzdělávání Ochrana přírody a životního prostředí a
Agropodnikání se vzdělávalo 24 žáků, maturovalo 24 studentů, z nichž 3 prospěli s
vyznamenáním a 20 žáků prospělo. Jedna žákyně neprospěla z českého jazyka a
literatury.
Dva žáci byli uvolněni z maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a
z anglického jazyka, jeden žák byl uvolněn z předmětu ekonomika a účetnictví.
Povinné předměty:
Předmět
CJL
ANJ
MAT
PRK
OCHP
EKL
OZP
EKP

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Praktická zkouška z odborných
předmětů
Ochrana přírody
Ekologie
Odborné zem. předměty
Ekonomika a účetnictví

Známka
3
4

5

průměr

1

2

4
-

6
4
-

11
8
2

4
3
1

1
-

3,00
2,18
3,33

13

7

4

-

-

1,55

3
2
4
11

5
3
5
1

1
4
1
1

1
1
4
-

-

2,00
2,40
2,36
1,23

Zdroj: maturitní protokoly

2,26
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7.4 Výsledky maturitních zkoušek 5. D
Ve třídě 5. D oboru vzdělávání Veřejnoprávní činnost v dálkové formě studia se
vzdělávalo 11 posluchačů, maturovalo 11 posluchačů, z nichž 1 prospěl
s vyznamenáním, 7 prospělo a 3 neprospěli ze dvou předmětů.
Povinné předměty:
Předmět
CJL
ANJ
MAT
PRK
VES
PRA

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

Zdroj: maturitní protokoly

Známka
3
4

5

průměr

1

2

1
1
-

1
1
-

5
3
-

1
1
2

3
3
-

4,00

7

2

2

-

-

1,55

3
2

4
4

2
3

2
2

-

2,27
2,45

3,36
2,81

2,54
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8 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
A HODNOCENÍ
PRIMÁRNÍ
PREVENCE
RIZIKOVÉHO
CHOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
8.1 Výchovné poradenství a činnost školního poradenského
pracoviště ve školním roce 2016/2017
8.1.1 Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP)
Členové ŠPP:
Výchovný poradce - Mgr. Stanislava Beštová
Pověření pracovníci - Mgr. Jana Šimová, Mgr. Alice Válková
Školní metodik prevence - Mgr. Kateřina Bieliková
Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb.
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních, ve znění vyhlášky č.116/2011 Sb. a vyhlášky 103/2014 Sb. Výchovný
poradce má v kompetenci řešení problematiky vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, kde postupuje dle vyhlášky č.
27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných), včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005
Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Rozsah přímé pedagogicko-psychologické
činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
v aktuálním znění.
Z hlediska výchovného poradenství jsou dále významné metodické pokyny
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Metodický pokyn k jednotnému postupu
při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j.
10 194/2012-14; Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a
školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6; Metodický pokyn k výchově proti projevům
rasismu, xenofobie a intolerance, č. j. 14 423/99-22; Metodický pokyn k primární
prevenci sociálně patologických jevů u dětí žáků a studentů ve školách a školských
poradenských zařízeních, č. j. 20 006/2007-51.
V § 7 vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních jsou vymezeny oblasti poradenských služeb,
které na škole zajišťujeme. Mezi ně patří prevence školní neúspěšnosti, primární
prevence sociálně patologických jevů, kariérové poradenství, péče o žáky
s výchovnými či výukovými obtížemi, odborná podpora při integraci a vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a další.
Mezi standardní činnosti výchovného poradce ve školním roce 2016/2017 patřily
poradenské, metodické a informační činnosti. Tyto aktivity zahrnovaly
zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, pomoc
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pedagogickým pracovníkům školy, např. v otázkách integrace žáků se zdravotním
postižením, péči o žáky nadané, tvorbu a plnění individuálních vzdělávacích plánů
aj., poskytování informací žákům a jejich zákonným zástupcům o činnosti škol,
školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření a
možnostech, shromažďování odborných zpráv a informací o žácích, kteří jsou v péči
poradenského zařízení, vedení písemných záznamů o vlastní činnosti výchovného
poradce.
Pracovnice ŠPP se zejména věnovaly neodkladnému řešení problémů žáků
spojených se školní docházkou, připravovali podmínky pro integraci žáků se
specifickými poruchami učení a se zdravotním znevýhodněním, spolupracovaly
s pedagogicko-psychologickou poradnou. Svou činnost směřovaly na prevenci
školního neúspěchu, monitorování problémových projevů chování žáků, pravidelné
provádění analýz a návrhů konkrétních opatření, pracovaly individuálně s některými
žáky, jak při kontrole docházky, tak i prospěchu. Třídní učitelé pomáhali ve
spolupráci s pracovnicemi ŠPP v oblasti poskytování informací o žácích, účastnili se
jednání výchovné komise, která se snažila vždy najít vhodné výchovné opatření pro
danou situaci. Kariérní poradenství zahrnovalo motivování žáků ke studiu,
organizování besed a přednášek s odborníky, výchovu žáků ke správnému vztahu ke
zvolené profesi a uplatnění se na trhu práce, poradenství při výběru střední či vysoké
školy pro další studium.
8.1.2 Statistika výchovných opatření
Ve druhém pololetí byla udělena pouze 1 důtka ředitelky školy, v prvním pololetí
žádná. Rozhodnutí o podmíněném vyloučení v prvním i druhém pololetí nebylo
vydáno.
Konalo se 17 výchovných komisí, v nichž se řešila především neomluvená absence
žáků a prevence školního neúspěchu. Někdy se řešilo více problémů v jednom
pohovoru, protože záškoláctví sebou nese většinou další kázeňské přestupky. Mimo
výchovné komise se uskutečnily pohovory třídních učitelů se žáky, kde bylo uděleno
21 napomenutí a 13 důtek třídního učitele. Celkem bylo uděleno 58 pochval třídního
učitele a 24 pochval ředitelky školy.
Na Domově mládeže bylo uděleno 13 napomenutí skupinového, nebo vedoucího
vychovatele, dále 2 důtky vedoucího vychovatele. Rozhodnutí o podmíněném
vyloučení z ubytování byla vydána 3. Pochvala skupinového vychovatele byla
udělena 1.
Pedagogové školy pracovali se 30 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
kterým je věnován individuální přístup dle pokynů ŠPP. Pro 7 žáků byl vypracován
individuální vzdělávací plán a pro 9 žáků plán pedagogické podpory. Jedné žákyni
byla věnována zvýšená péče v podobě pedagogické intervence dle výše uvedené
vyhlášky č. 27/2016 Sb.
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Graf umístění absolventů denního studia
25
Vyšší odborné školy

20

Vysoké školy
Jazykové školy

15

Střední odborná učiliště
10

Práce v zahraničí
Úřad práce

5

Zaměstnání v ČR
0
Zdroj: statistika výchovného poradce

Škála pomaturitního uplatnění našich žáků je velice široká a dokladuje, že škola dává
velmi dobrý základ pro uplatnění se v zaměstnání i v dalším studiu. Na vyšší odborné
školy bylo přijato 5 žáků, na vysoké školy 25 žáků, na jednoleté jazykové studium 7
žáků, 3 žáci se rozhodli pro studium středního odborného učiliště. V zahraničí pracují
3 žáci, do zaměstnání v tuzemsku nastoupilo 21 žáků, na úřadě práce se evidovalo 8
žáků, kteří však čekají na podzimní kolo přijímacích řízení vyšších odborných škol.
Výsledky ukazují, že žáci měli zájem o studium škol, které se přednáškami
prezentovaly na naší škole, v případě pracovního uplatnění sehrála důležitou roli
dřívější zkušenost žáků z odborných praxí, které absolvovali v průběhu studia naší
školy.
Zpracovala: Mgr. Alice Válková, Mgr. Jana Šimová

8.2 Hodnocení primární prevence rizikového chování
Primární prevence byla ve školním roce 2016-17 zaměřena na prevenci školního
neúspěchu, závislostního chování, kyberšikanu, trestně-právní odpovědnost
mladistvých a na osvětu k problematice HIV.
Hned začátkem školního roku žáci prvních ročníků diskutovali s psychologem
z Pedagogicko-psychologické poradny v Šumperku, Mgr. Petrem Halamou, na téma
Adaptace na střední školu. Dostali možnost nahlédnout na svoje vlastní silné i slabé
stránky ve způsobu učení a dozvěděli se užitečné rady, jak se učit a co dělat, aby
žáci dosahovali co možná nejlepších výsledků.
Žáci prvních ročníků absolvovali besedu Život v závislosti s p. Romanem Povalou,
která se u žáků pravidelně setkává s velkým ohlasem díky osobním zkušenostem
lektora s drogou.
Druhé ročníky měli možnost vyzkoušet si svůj první webinář od České společnosti
AIDS POMOC, z. s. z Prahy pod názvem HIV, který probíhal v učebně výpočetní
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techniky, ve kterém měli studenti možnost interaktivně vstupovat do vysílání
prostřednictvím chatu. Ve vysílání vystupoval lékař, odborník na HIV, lékař sexuolog
a HIV pozitivní lektor.
Svůj náhled na tematiku HIV přišel studentům druhých ročníků přednést také pan
Tomáš Řehák ze společnosti ABATOP, který je na naší škole již tradičním hostem.
Jeho přednáška nesla název Světlo naděje v temnotě AIDS.
10 zástupců ze třetích a čtvrtých ročníků dostalo v letošním roce příležitost
prohlédnout si Mírov, věznici se zvýšenou ostrahou, vyzkoušet si doslova na vlastní
kůži nelehkou práci dozorců při pouhém oblékání části jejich povinné výstroje a také
podívat se na ukázkově zařízený byt, jehož interiér byl vybaven pouze nábytkem
vyrobeným vězni.
V průběhu celého školního roku spolupracovala výchovná poradkyně a metodička
prevence s třídními učiteli, zákonnými zástupci, Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Šumperku, s Policií ČR, Úřadem práce, Odborem sociálních věcí v
Šumperku, Okresním soudem a praktickými lékaři našich žáků.
Zpracovala: Mgr. Kateřina Bieliková
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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 2016/2017.

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

pracovníci

školy

účastnili

Ředitelka školy absolvovala aktuální semináře k Zákoníku práce, k pracovnímu
právu, k přijímacímu řízení, k maturitní zkoušce a k platovým předpisům ve školství.
Zúčastnila se i dalších akreditovaných seminářů průběžného vzdělávání, zejména
seminářů zaměřených na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků nadaných. Jazykové dovednosti si v angličtině zdokonalovala v rámci projektu
ERASMUS+.

9.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků
Paní Hana Šimková se vzdělávala na Univerzitě J. A. Komenského Praha s.r.o., ve
studijním programu Speciální pedagogika, obor vychovatelství.
Vedoucí vychovatel domova mládeže Bc. Leoš Holinka studuje magisterský obor
sociální pedagogiky na Univerzitě J. E. Purkyně.
Dvě učitelky zahájily specializační studium na pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci v programu celoživotního vzdělávání s názvem Studium pro
výchovné poradce. Obě úspěšně ukončily studium.
V rámci projektu Erasmus+ absolvovalo 10 pedagogů jazykové vzdělávání
anglického jazyka, včetně 14 denního jazykového vzdělávání v zahraničních školách.
Účast pedagogů na různých vzdělávacích kurzech či seminářích doložených
osvědčením, jež jsou zaměřeny na řešení aktuálních teoretických a praktických
otázek souvisejících s procesem vzdělávání a výchovy (vzdělávání učitelů v přípravě
a řízení projektů, trenérská škola MZLU Brno, e-learningový kurz na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích a další akreditované semináře pořádané různými
vzdělávacími institucemi) i akreditovaný kurz Zdravotník. Přehledy vzdělávání
pedagogů jsou uloženy v ředitelně.
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9.3 Školení pedagogů ke státní maturitě
Na základě vyhlášky 177/2009 Sb., o podmínkách ukončování vzdělání ve středních
školách maturitní zkouškou, se školili:
 2 zadavatelé,
 1 zadavatel s PUP,
 3 hodnotitelé z českého jazyka a literatury na inovované maturitní zkoušky
Pro státní maturitu byli proškoleni 2 školní maturitní komisaři. Školení ke státní
maturitě absolvovalo i vedení školy – ředitelka a její zástupce.

9.4 Celoživotní vzdělávání poskytované SOŠ Šumperk
SOŠ Šumperk je akreditovanou vzdělávací institucí, která může poskytovat
celoživotní vzdělávání veřejnosti v oblasti zemědělství, veřejné správy a v rámci
DVPP v 6 programech výpočetní techniky.
Škola má následující akreditace:
1. Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů zaměřených na DVPP.
Jedná se o 6 programů v rámci informatiky. SOŠ Šumperk získala čestný
název „Informační centrum SIPVZ“. Má oprávnění školit moduly Z, PO (mírně
pokročilí) a v rámci P1 volitelné moduly „Tabulkové kalkulátory“, „Počítačová
grafika a digitální fotografie“ a „Publikování na www“.
2. Akreditace Ministerstva zemědělství pro realizaci rekvalifikačního
vzdělávacího programu „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“.
Škola je jako vzdělávací instituce zařazena do trvalé vzdělávací základny
MZE.
3. Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění
vzdělávacího programu Specializační studium pro školní koordinátory EVVO a
vydávání osvědčení o jejich absolvování
4. Akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k realizaci
vzdělávacího programu pro pracovní činnosti Obsluha motorové pily a
Obsluha křovinořezu, včetně vydávání potvrzení o účasti v akreditovaném
programu.
SOŠ Šumperk má uzavřenou smlouvu o spolupráci s Fakultou strojní VŠB – TU
Ostrava pro studium oboru Technika tvorby a ochrany životního prostředí – jedná se
o bakalářské studium vysokoškolského oboru v Centru bakalářských studií
v Šumperku. Od akademického roku 2005/2006 probíhá výuka bakalářského studia
ve „staré“ budově školy, která je na základě smlouvy pronajata Vysoké škole báňské
– Technické univerzitě Ostrava a slouží jako její odloučené pracoviště. Spolupráce je
ve výuce cizích jazyků.
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10 AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI
10.1 Přehled aktivit oboru Cestovní ruch
Začátek nového školního roku patřil již tradičně adaptačnímu kurzu pro studenty
prvních ročníků. I letos se prvňáci vydali v doprovodu učitelů a svých spolužáků
z vyšších ročníků do Račího údolí, kde na ně čekaly seznamovací hry a sportovní
soutěže. Smyslem adaptačních kurzů je připravit žáky na týmovou spolupráci třídy a
pomoci vytvořit příznivou atmosféru ve třídě i ve škole.
Už v říjnu učinili studenti čtvrtých ročníků první krok k maturitní zkoušce, když se
vydali na maturitní zájezdy, jejichž uspořádání je součástí praktické maturitní
zkoušky. Studenti pracují ve studentských firmách, které řeší pracovní úkoly jako
skutečná cestovní agentura. Jejich práce začíná založením studentské firmy a
pokračuje rozdělením pracovních pozic a úkolů. Studentská firma zájezd vymyslí,
naplánuje trasu, zajistí dopravu, ubytování, stravování, animační program a také
musí zájezd patřičně propagovat a šířit dobré jméno své firmy. Studentská
společnost 4. A podlehla „kouzlu říčního údolí“, jejich zájezd směřoval do Podyjí,
navštívili například zámek Vranov a nejstarší vinici ve střední Evropě, ale také
rakouské termální lázně Laa an der Thaya. Studentská společnost 4. H nazvala svůj
zájezd také poeticky „Beskydy – splnění tajného přání“ a na svém putování nahlédli
například do Hranické propasti a Zbrašovských aragonitových jeskyň a absolvovali
zajímavou exkurzi ve výrobně štramberských uší.
Zajištění rautu u ceny Johnyho Kleina

Studentské společnosti však nejsou
záležitostí jen maturitních ročníků oboru
Cestovní ruch. Práci ve studentské firmě
zažívají už od 3. ročníku. Studentské
společnosti pracují pod vedením učitelek
odborných předmětů a ekonomie po celý
rok, připravují odborné exkurze pro nižší
ročníky, zábavné programy pro mateřské
školy. Úspěšnou akcí byl v červnu dětský
den pro děti zaměstnanců Hasičského
záchranného
sboru
a
nemocnice
v Šumperku. Studentské firmy oboru
Cestovní ruch se zaměřením na hotelnictví často zajišťují catering pro různé firmy a
akce, příkladem může být slavnostní raut pro firmu Agel, raut pro Svaz včelařů nebo
raut u příležitosti předávání novinářské ceny Johnyho Kleina za přínos českoněmeckému porozumění. Činnost studentů ve studentských firmách je důležitou
součástí praktického vyučování, protože studenti si mohou vyzkoušet cestu od
podnikatelského záměru až po realizaci a při tom si často uvědomují, jak je těžké
skloubit bohatost nápadů s tím, že firma musí také prosperovat a přinášet zisk.
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Nedílnou součástí praktického vyučování jsou individuální praxe ve firmách –
v cestovních agenturách, hotelech a restauracích, ale i v informačních centrech.
V letošním roce jsme zaznamenali snížený zájem studentů o zahraniční praxe.
Příležitosti zhodnotit své teoretické a praktické znalosti na zahraničním pobytu
využila pouze jedna studentka. Po celý školní rok se také konaly odborné exkurze.
V každém ročníku absolvují studenti několikadenní odbornou exkurzi zaměřenou na
atraktivity určitého regionu (jižní Čechy, Českosaské Švýcarsko), tradici má odborná
exkurze do Prahy spojená s praktickým nácvikem průvodcování a návštěvou
některého z renomovaných divadel.
Své profesní vzdělání si mohou studenti doplnit prostřednictvím široké nabídky
specializovaných kurzů. K těm tradičně oblíbeným patřil carvingový kurz, ve kterém
se frekventanti učí uměleckému vyřezávání do ovoce a zeleniny. Studentky, které
v tomto oboru vynikají, přivezly hned čtyři významná ocenění z celostátní soutěže
Gastro Hradec Vitana Cup 2017. V letošním školním roce učitelé odborných
předmětů zajistili barmanský a animátorský kurz, kurzy moučníků, dezertních a
čokoládových cukrovinek a kurz potahování dortů – všechny kurzy se setkaly
s úspěchem nejen u našich žáků, alei u frekventantů z řad veřejnosti.

10.2 Přehled aktivit oborů Agropodnikání a Ekologie a životní
prostředí
Studenti oborů Agropodnikání a Ekologie
a životní prostředí (EŽP) jsou díky
příbuznosti
oborů
zařazováni
do
společných tříd, a proto spolu i úzce
spolupracují. K jejich aktivitám evropského
rozměru patří zapojení do celosvětového
projektu „Zasaď strom pro mír“, který
sdružuje studenty ze 120 zemí světa. Naši
studenti v letošním roce vysadili v areálu
školy sakuru převislou.
Zasaď strom pro mír

Studenti oboru Agropodnikání si svou odbornost prohlubovali na odborných praxích a
exkurzích. Nadále pokračovala spolupráce v oblasti odborných praxí s firmami
Bludovská a.s., Farmou Jeníček v Dolní Libině, firmou Agritec s.r.o. a VÚCHS
Rapotín. V těchto firmách naši studenti vykonávají individuální praxe a získávají
cenné zkušenosti s vykonáváním pěstitelských a chovatelských činností. V rámci
praxí se naši studenti věnují i ekologickému a horskému zemědělství, které má
v oblasti Šumperska a Jesenicka bohatou tradici. Naši budoucí zemědělci navštívili
biofarmu v Branné a dále rozvíjeli spolupráci s firmou PRO BIO. V rámci praxí se
v letošním roce soustředili učitelé odborných předmětů na sklizeň kukuřice – zde
pokračuje úspěšná spolupráce s firmou Úsovsko a.s. – a dále na sklizeň cukrovky.
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V rámci praxí studenti Agropodnikání obhospodařují zemědělský hon v botanické
zahradě školy – zde se seznamují se základním zpracováním půdy, předseťovou
přípravou, setím a sázením., ošetřováním plodin během vegetace a následně
i sklizní.
Výuka budoucích zemědělců a ekologů je doplňována odbornými exkurzemi
a přednáškami. Studenti absolvovali v rámci výuky o zpracovávání zemědělských
produktů exkurze do pivovaru v Hanušovicích, litovelského cukrovaru a zábřežské
sladovny, přínosná byla i exkurze do valtických vinných sklepů. Navštívili také
výstavu hospodářských zvířat v Brně a výstavu „Naše pole“ v Nabočanech. Ve firmě
Agritec s.r.o. absolvovali naši studenti cyklus přednášek o integrované ochraně
rostlin
V roce 2017 naše škola opět získala titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“, který
jí byl propůjčen do roku 2019. Toto ocenění uděluje Klub ekologické výchovy a
Česká komise pro UNESCO za environmentální přístup ke vzdělávání. Tento titul
svědčí o vysoké úrovni environmentální výchovy na naší škole a také o vysoce
erudované práci pedagogů odborných předmětů.
Studenti oborů Agropodnikání a EŽP pokračovali ve své mimoškolní činnosti
v botanické zahradě a v sadu historických odrůd. Zde také absolvovali zajímavý
workshop „Řez ovocných stromů“. Odbornost studentů je prohlubována i dalšími
kurzy, exkurzemi a přednáškami. Přínosné byly ornitologické akce „Ptačí festival“ na
Třemešských rybnících a „Vítání ptačího zpěvu“. Na podzim absolvovali studenti
exkurzi po naučné stezce okolo Bílé Opavy v Jeseníkách a již tradičně se podíleli na
přípravě mykologické výstavy ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Tradiční akcí je
také pomoc při přípravě a realizaci Dne země ve spolupráci se Střediskem
ekologické výchovy Doris v Šumperku.
I v letošním roce absolvovali studenti oboru Agropodnikání autoškolu vedoucí
k získání řidičského oprávnění na traktor. Důležitou součástí nabídky školy pro naše
studenty i veřejnost je kurz práce s motorovou pilou a křovinořezem, který vede
k získání osvědčení k práci s těmito nástroji.
Pro veřejnost byl určen půlroční kurz pro výkon obecných zemědělských činností.
Jeho frekventanti absolvovali celkem 120 hodin přednášek a 180 hodin samostudia
a odborné praxe. Vzdělávání vedli odborní učitelé naší školy a externí pracovníci
ze zemědělské praxe. Cílem účastníků kurzu bylo osvojit si zemědělské vědomosti
a dovednosti. Všichni účastníci uspěli v závěrečném přezkoušení a získali certifikát
pro výkon obecných zemědělských činností s možností čerpání prostředků
ze státních fondů. Škola touto činností navazuje na starou tradici zimní zemědělské
školy a věnuje se tedy i celoživotnímu vzdělávání dospělých.
Účast našich studentů na odborných soutěžích přispívá ke zlepšování profesních
znalostí a dovedností v obou oborech. Vynikajícího úspěchu dosáhla v krajském
kole SOČ Adéla Rabenseifnerová, když získala třetí místo za svou odbornou práci
Možnosti zpracování léčivých rostlin. V okresním kole SOČ se velmi dobře umístila i
Kateřina Peterová, která za práci Projektové vyučování pro žáky v oblasti
environmentální výchovy získala druhé místo, a Kateřina Valentová, která za práci
Agentura ochrany přírody a krajiny obsadila druhé místo. Úspěšná byla i studentka
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Lada Tomášková, která získala 3. místo za práci v projektu České společnosti
rostlinolékařské „Rostlinolékařská profese – obor budoucnosti“. Studenti se také
účastnili ekologické olympiády, na které zpracovávali projekt budoucího silničního
obchvatu Bludova. Studenti se s úspěchem účastnili i celostátních soutěží: Jakub
Kaplan obsadil v „Národní soutěži žáků zemědělských škol oboru Agropodnikání“ 5.
místo a Pavel Poulíček v opavské „Soutěži jízdy zručnosti s traktorem a přívěsem
místo osmé.
Během celého školního roku probíhaly úpravy a údržba botanické zahrady
a arboreta, na nichž se podíleli na prvním místě studenti oborů Agropodnikání a EŽP
pod vedením svých odborných učitelů a na druhém místě i studenti ostatních oborů.
Areál školy je v současnosti příjemnou součástí zelených ploch města Šumperka,
místo k odpočinku tu mohou nalézt i místní obyvatelé. Hojně je také využívána
přírodní učebna, jež poskytuje klidnou atmosféru uprostřed školního arboreta.

10.3 Napříč obory – studujeme spolu, ne vedle sebe
Studenti oborů Cestovní ruch, Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí
nevynikají jen v odborných předmětech, ale účastní se i akcí a soutěží, které
nesouvisí bezprostředně s jejich odborností, ale přispívají k rozvoji jejich
všeobecných znalostí a dovedností a k osobnostnímu rozvoji.
Velký důraz se v současném vzdělávání klade na výuku cizích jazyků a je tomu tak i
na naší škole. Jako první cizí jazyk se vyučuje ve všech oborech vzdělávání anglický
jazyk, jako druhý cizí jazyk je studentům nabízen německý a ruský jazyk. V letošním
roce se studenti účastnili různých cizojazyčných aktivit a soutěží. Společně s učiteli
pracujícími v programu Erasmus+ se zapojili do eTwinningu. Skvělým výsledkem této
činnosti byl například Evropský den jazyků, kdy třída 1. A pracovala s několika
evropskými školami na celodenním projektu.
Výrazným úspěchem cizojazyčného vzdělávání byla účast týmu 2. H v krajském kole
Puškinova památníku na Obchodní akademii v Mohelnici. Krajská porota ocenila
výkon studentů třetím místem v kategorii kolektivů za jejich originální předvedení
pohádky.
Puškinův památník

Naše
škola
opět
hostila okresní kolo
konverzační soutěže
v anglickém
jazyce
pro střední školy.
V prostorách
naší
školy
se
pod
patronátem
KÚ
Olomouckého kraje,
ICM a Akademie
J.A.Komenského
a
Oxford
Press
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Olomouc konalo i krajské kolo této soutěže, jíž se účastnilo více než čtyřicet
nejlepších studentů celého kraje. Výtečně se zde prosadil student Tomáš Žoužela,
když obsadil třetí místo.
V rámci výuky německého jazyka dále pokračovala spolupráce se Svazem Němců
v Šumperku – naše studentky úspěšně vystupovaly v kulturním programu na setkání
společnosti Svazu Němců Severní Morava a Orlicko v Geschaderově domě.
Pokračovalo také zapojení některých studentů do programu DofE (Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu), jenž umožňuje mladým lidem posilovat jejich sebevědomí,
vede je k samostatnosti a sociálnímu cítění. I zde studenti skvěle reprezentovali
školu a získali ocenění na bronzové úrovni.
Humanitní vzdělávání doplňují také exkurze (Parlament České republiky) a
projektové dny. Opět jsme se zapojili do projektu Židovského muzea v Praze Krokus
a uskutečnili celodenní Vyučování o holocaustu. Úspěšní jsme také byli v soutěži
recitátorů Wolkerův Prostějov, když dvě studentky Nela Křížová a Amálie Dronská
postoupily do krajského kola soutěže v Prostějově. Studentka Nikola Jauerníková si
dobře vedla v autorských literárních soutěžích: v kategorii poezie získala 2. místo
v soutěži „Město čte knihu“ a 1. místo v soutěži Muzea umění Olomouc „Stopy
andělských křídel“. Literární vzdělávání jsme také doplnili účastí v čtenářské štafetě
„Město čte knihu“ a besedou se spisovatelkou
Markétou Pilátovou o její knize S Baťou v džungli.
Velmi podnětnou akcí bylo pro studenty zapojení
do „Měsíce filmu na školách“, kromě zhlédnutí
dokumentu naslouchali studenti prvních ročníků
vyprávění o odsunu Němců pamětnice paní
Ingeborg Cäsarové. Spolupráce se společností
Jeden svět na školách – Člověk v tísni jsme využili
pro uspořádání studentského semináře v rámci
projektu
„Týdny
mediálního
vzdělávání“,
zaměřeného na kritické vnímání obsahu internetu a
dalších mediálních prostředků. Součástí tohoto
projektu bylo i setkání s europoslankyní Olgou
Sehnalovou, která se studenty objasňovala složitou
cestu vzniku evropských zákonů a jejich
prosazování v národních parlamentech jednotlivých
evropských států.
Ocenění za Wolkerův Prostějov

Společenskovědní vzdělávání letos skvěle doplnily i další akce, do kterých byli
zapojeni politici a pracovníci státní správy. Studenti 3. A dokončili svůj projekt „Poraď
radním“ besedou se starostou města Šumperka Zdeňkem Brožem. Hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk vyzval studenty k akci „Hejtuj hejtmana“ a zde
nás reprezentovali tři studenti – Dorota Kubíková, Filip Valášek a Tomáš Monczka.
Studenti oboru Ekologie a životního prostředí a Agropodnikání absolvovali podnětnou
besedu se zástupci Olomouckého kraje, Ing. Milanem Klimešem a Ing. Josefem
Veselovským, kteří se specializují na oblast životního prostředí a problematiku
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zemědělství. Při této příležitosti byly úspěšným řešitelům soutěže „Ceny SOŠky“
předány finanční odměny.
Tradičně se studenti naší školy zapojují do charitativních akcí. V prosinci se konala
sbírka pro Johna z Haiti, který je adoptovaným dítětem studentů naší školy. Zajímavé
workshopy si pro studenty připravily dobrovolnice z olomoucké charity, studentské
firmy probudily vánoční atmosféru skvěle připravenou cateringovou akcí s vánočními
pochoutkami. Studenti školy se také aktivně zapojili do sbírky „Vánoční hvězda“ pro
onkologicky nemocné děti a „Bílá pastelka“ pro integraci nevidomých a zrakově
handicapovaných lidí.
Kladný přístup k aktivnímu pohybu a důraz na zdravý životní styl je v poslední době
akcentován i v české společnosti, a proto i v naší škole klademe značný důraz na
zlepšování kvality školní stravovny a na tělovýchovné vyučování. V průběhu školního
roku se koná celá řada sportovních aktivit a naši studenti získávají každoročně pod
vedením svých učitelů ocenění v okresních i krajských soutěžích.
Vánoční volejbal

Naše škola se dobře zabydlela
v povědomí příznivců sportovního lezení
svou otevřeností k zájemcům o tento
sport – umělou stěnu využívají kroužky
sportovního lezení a učitelé tělocviku
pořádají krajské finále ve sportovním
lezení žáků středních škol. V soutěži
družstev jsme v letošním roce neměli
konkurenci – družstva dívek i hochů
obsadila
první
místa,
v soutěži
jednotlivců pak Anežka Drongová
obsadila první místo a Ondřej Konrád
místo druhé. Škola má dobré jméno
mezi sportovci regionu také díky pořádání jednoho ze série „Chlapáckých běhů –
Kolem Skalky“. Vyučující tělesné výchovy také pořadatelsky zajišťovali okresní kolo
přespolního běhu středoškoláků.
Výrazného úspěchu dosáhli žáci naší školy v krajském finále ve šplhu a ve florbalu –
3. a 4. místo dívek. Za důležité považujeme nejen ocenění v krajských a okresních
soutěžích, ale hlavně zapojení všech studentů do školních sportovních klání, jako je
mikulášský šplh, vánoční volejbalový turnaj nebo školní florbalová liga. První ročníky
všech oborů se zúčastnily lyžařského výcviku v Kunčicích a 2. ročníky pak
vodáckého kurzu na Vltavě. Cílem školy je zapojit co nejvíce studentů do
pohybových aktivit a naučit je zdravému životnímu stylu. Pod vedením zkušených
pedagogů – instruktorů využívají studenti lezeckou stěnu, tělocvičnu a posilovnu i
mimo vyučování v odpoledních hodinách. Nacházejí tak dobrý vztah ke škole a
smysluplně tráví svůj volný čas.
K významným akcím, které upevňují dobré vztahy mezi všemi studenty a přispívají
k příznivé atmosféře školy, patří i reprezentační a stužkovací ples školy, na kterém
jsou dekorováni budoucí maturanti. Podzimní ples školy je také příležitostí
k setkávání bývalých absolventů školy, což této akci přidává na společenském
významu.
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10.4 Škola je místní centrum Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
Od listopadu roku 2014 je naše škola místním centrem programu DofE (The Duke of
Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.), který umožňuje
mladým lidem aktivně využívat volný čas. Účastníci programu plní cíle, které si sami
nastaví. Ve čtyřech oblastech (talent, sport, dobrovolnictví a dobrodružná expedice)
posilují svou zodpovědnost, vytrvalost, poznávají i překonávají sami sebe a získávají
nové dovednosti užitečné pro další studijní i pracovní život.
Program DofE má bronzovou, stříbrnou a zlatou úroveň plnění. Ve školním roce
2016/2017 se k plnění bronzového stupně přihlásili čtyři žáci a plnění stříbrného
stupně dokončily dvě žákyně. V programu byla zapojena spolu s našimi žáky i
studentka nižšího gymnázia v Krnově. Prvním třem aktivitám se dle pravidel DofE
věnovali minimálně po dobu 3 měsíců; pak si individuálně vybrali jednu z nich, v níž
si stanovili náročnější cíl, kterému se věnovali o tři měsíce déle. Žáci si stanovili
oblasti aktivit i jednotlivé cíle dle osobních zájmů, zkušeností a zdatnosti. Rozvíjeli se
v posilování, tanci, sólovém zpěvu, vysokohorské turistice, ve francouzském jazyce,
animátorských dovednostech, šplhu na laně, lezení na umělé stěně, skládání
Rubikovy kostky, tvorbě prezentace, šití oděvů aj. Dobrovolnickou činností
poskytovali pomoc ve škole i domově pro seniory.
Dobrodružná expedice pro splnění bronzové úrovně DofE byla v délce 2 dnů
a 1 noci. Žáci si zvolili jako formu cestování sjezd na raftech po řece Sázavě. S její
přípravou museli začít několik měsíců předem pod vedením vedoucího expedic Ing.
Jana Sýkory. Účastníci, kteří se do programu DofE zapojili v roce 2016, v květnu
zrealizovali cvičnou expedici na Moravě na trase Hanušovice – Ruda nad Moravou,
při níž se naučili základním vodáckým dovednostem a otestovali si kvalitu výstroje
a vybavení. Ostrá expedice se uskutečnila ve dnech 17. – 18. 6. 2017. Účastníci si
zvolili sjezd řeky Sázavy na raftech, při expedici nesměli používat mobilní telefony
ani navigaci a stravu si zajišťovali z vlastních zdrojů. Počasí celé expedici přálo, ale
velkou výzvou byla pro všechny zúčastněné především délka trasy na klidné řece
bez výrazného proudu, která byla fyzicky náročná. Video, které žáci po návratu
vytvořili, dokumentuje celou expedici a je k vidění na stránkách školy.
Nejvýznamnější událostí roku v rámci DofE bylo předávání ocenění za splnění
stříbrného a bronzového stupně dne 6. 6. 2017 na Ministerstvu kultury v Praze.
Oceněné žákyně (dnes již absolventky školy) Kateřina Jurníková a Veronika Lužová
začaly s plněním programu DofE na podzim roku 2014, od října roku 2015 plnily
stříbrnou úroveň programu, kterou úspěšně dokončily absolvováním expedice v Malé
Fatře. Bronzové ocenění získala Anna Holubová Šárka Štěpáníková a Anna
Michalcová (Gymnázium Krnov).

46

Zpracovala: Mgr. Alice Válková

10.5 Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost (zkráceně SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků
středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách nebo individuálně v jiných
zařízeních, firmách a institucích. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce,
zhotovený výrobek nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému
posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.
Mladí lidé se prostřednictvím SOČ učí samostatně a tvořivě pracovat, získávat nové
poznatky v oboru jejich zájmu, mohou se seznámit s řadou zajímavých lidí. Při
obhajobách prací SOČ se naučí svoji práci nejenom srozumitelně vysvětlit odborné
porotě, ale rozvíjí i dovednost odborně diskutovat a obhajovat výsledky svého
mnohdy několikaletého úsilí.
Získané vědomosti a dovednosti z oblasti SOČ jsou pro žáky velkým přínosem
a usnadňují jim tvorbu a prezentaci středoškolských závěrečných prací při odborných
maturitách. Při přijímacích zkouškách na vysokou školu se za úspěch v SOČ přičítají
pomocné body a zkušenost se SOČ je zároveň vynikající průpravou pro jakoukoliv
další odbornou činnost.
Dne 25. 10. 2016 a 10. 11. 2016 se deset žáků třetích a čtvrtých ročníků účastnilo
seminářů SOČ pořádaných Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Přednášky, semináře a workshopy zaměřené na formální a typografickou úpravu
prací, práci s textovými editory, tvorbu prezentace, rozvoj řečnických dovedností aj.
vedli pedagogové vysokých a středních škol spolu s odborníky ze sféry výzkumu a
odborné praxe. Žáci po absolvování seminářů předali poznatky svým spolužákům
v rámci výuky odborných předmětů a metodika tvorby odborných prací byla obsahem
i samostatného výukového bloku. Výsledkem bylo zvýšení úrovně prezentace
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a obhajob závěrečných prací při maturitní zkoušce oboru Ekologie a životní prostředí
naší školy.
Za vynikající prezentaci naší školy ve 39. ročníku soutěže SOČ patří poděkování
Adéle Rabenseifnerové, Kateřině Peterové a Kateřině Valentové ze 4.BZ.
V okresním kole, které se konalo dne 19. 4. 2017 v prostorách Střediska volného
času Doris Šumperk, se v oboru č. 7 (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní
hospodářství) umístila na prvním místě Adéla Rabenseifnerová se svou prací
„Možnosti zpracování léčivých rostlin“. V oboru č. 8 (Ochrana a tvorba životního
prostředí) se s prací „Agentura ochrany přírody a krajiny ČR“ umístila na 2. místě
Kateřina Valentová a v oboru č. 14 (Pedagogika a psychologie, sociologie
a problematika volného času) získala 1. místo Kateřina Peterová s prací „Projektové
vyučování pro žáky v oblasti enviromentální výchovy“.
V krajském kole SOČ, které se uskutečnilo 10. 5. 2017 v prostorách Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se Adéla Rabenseifnerová umístila na 3.
místě v oboru č. 7 (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství).
V odborné práci pod názvem „Možnosti zpracování léčivých rostlin“ se Adéla
věnovala historii bylinného léčitelství, sběru, sušení a skladování léčivých rostlin.
V praktické části popsala vlastní zpracování bylin a výrobu tinktur, mastí, čajů, olejů,
sirupů aj. produktů z bylin. V závěru práce představila program „Bylinkového dne“ pro
žáky základní školy, který realizovala. Příjemným zpestřením prezentace práce byla
ukázka samotných produktů z bylin, které svou vůní příjemně osvěžily diváky i porotu
soutěže SOČ.
Zpracovala: Mgr. Alice Válková

10.6 Ocenění ve sportovních soutěžích










3. místo v kategorii družstev v okresním
kole středoškolského atletického poháru
Corny (dívky)
1. místo v kategorii jednotlivců v běhu na
1500 metrů v okresním kole
středoškolského atletického poháru Corny
(Mikuláš Bernard)
1. místo v kategorii jednotlivců v běhu na
100 metrů v okresním kole
středoškolského atletického poháru Corny
(Mikuláš Bernard)
3. místo v kategorii jednotlivců v běhu na
400 metrů v okresním kole
středoškolského atletického poháru Corny
(Mikuláš Bernard)
1. místo v okresním kole ve florbalu dívek
SŠ
4. místo v krajském kole ve florbalu dívek
SŠ
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3. místo v okresním finále kopané chlapců - kategorie VI. A
3. místo v okresním finále minikopané dívek - kategorie V. A
3. místo v okresním finále silového čtyřboje dívek - kategorie V.
1. místo v krajském finále sportovního lezení dívek
1. místo v krajském finále sportovního lezení chlapců
2. místo v okresním kole stolního tenisu dívek
3. místo v okresním kole stolního tenisu dívek






3. místo v okresním přeboru SŠ v šachu chlapců
1. místo v kategorii družstev v okresním finále šplhu SŠ – kategorie V. dívky
2. místo v kategorii družstev v okresním finále šplhu SŠ – kategorie V. hoši
1. místo v kategorii jednotlivců v okresním finále šplhu SŠ – kategorie V. dívky
(Kristína Langerová)
2. místo v kategorii jednotlivců v okresním finále šplhu SŠ – kategorie V. dívky
(Anežka Pukyšová)
3. místo v kategorii jednotlivců v okresním finále šplhu SŠ – kategorie V. dívky
(Vernerová Jana)
2. místo v okrskovém kole odbíjené chlapců
3. místo ve sportovní aktivitě středních škol okresu Šumperk






10.7 Přehled ocenění a poděkování
Škola a naši žáci obdrželi v průběhu školního roku:
 3. místo Krajské soutěže pro žáky SOŠ Can you speak business English?
(Tomáš Žoužela)
 2. místo v literární a výtvarné soutěži
v rámci festivalu Město čte knihu
v kategorii
Poezie
4
(Nikola
Jauerníková)
 2. místo v soutěži Gastro Hradec Vitana
Cup 2017 o titul Mistra ČR kuchaře a
Mistra ČR Cukráře (Aneta Kobrinová)
 2. místo v soutěži Gastro Hradec Vitana
Cup 2017 o titul Mistra ČR kuchaře a
Mistra ČR Cukráře (Monika Kopová)
 3. místo v soutěži Gastro Hradec Vitana Cup 2017 o titul Mistra ČR kuchaře a
Mistra ČR Cukráře (Hana Šoupalová)
 3. místo v soutěži Gastro Hradec Vitana Cup 2017 o titul Mistra ČR kuchaře a
Mistra ČR Cukráře (Martina Šustrová)
 1. místo v soutěži Muzea moderního umění Olomouc Stopy andělských křídel
- v kategorii poezie
 Čestné uznání ministra zemědělství Kroužku včelařské mládeže za účast
v soutěži včelařských kroužků „O putovní pohár ministra zemědělství“
 3. místo v krajském kole soutěže Puškinův památník v kategorii kolektivů
 stříbrný stupeň Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (Kateřina Jurníková)
 stříbrný stupeň Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (Veronika Lužová)
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 bronzový stupeň Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (Anna Holubová)
 bronzový stupeň Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (Šárka Štěpáníková)
 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti za Možnosti
zpracování léčivých rostlin (Adéla
Rabenseifnerová)
 1. místo v okresním kole Středoškolské
odborné
činnosti
za
Projektové
vyučování
pro
žáky
v oblasti
environmentální
výchovy
(Kateřina
Peterová)
 2. místo v okresním kole Středoškolské
odborné činnosti za Agenturu ochranu
přírody a krajiny (Kateřina Valentová)
 3. místo v Krajském kole Středoškolské
odborné
činnosti
(Adéla
Rabenseifnerová)
 Diplom za kultivované vyjadřování z VIII.
ročníku soutěže s mezinárodní účastí
Vítejte u nás (Adéla Jarošová)
 Diplom za kultivované vyjadřování z VIII.
ročníku soutěže s mezinárodní účastí Vítejte u nás (Tomáš Monczka)
 3. místo za práci v projektu České společnosti rostlinolékařské
„Rostlinolékařská profese – obor budoucnosti“ (Lada Tomášková)
 Poděkování ředitelky Střední zdravotnické školy, Šumperk, Kladská 2 za
prezentaci včelařství na ekologické konferenci.
 Poděkování ředitelky Městské knihovny v Šumperku za spolupráci při festivalu
Město čte knihu 2016
 Poděkování ředitelky Mateřské školy v Postřelmůvku za Mikulášskou dílnu

10.8 Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků
Dle tradice z předchozích let pořádali pedagogové a instruktoři z řad studentů
vyšších ročníků naší školy adaptační kurz pro žáky prvních ročníků v krásném
prostředí Račího údolí. Prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky měli žáci během
5. – 8. září 2016 možnost se lépe seznámit nejen mezi sebou, ale i s třídními učiteli,
jelikož program byl zaměřený na vzájemné poznávání se, spolupráci, společnou
zábavu a prožívání pozitivních zážitků. Nově navázané vztahy a přátelství žákům
pomáhají lépe rozvíjet třídní kolektiv, v němž následně stráví 4 roky během svého
středoškolského studia. Vysokou úroveň adaptačního kurzu potvrzují při jeho
ukončování sami žáci, kteří bývají až na výjimky rovněž velice spokojeni. Nejednou
se proto stane, že z jejich nadšených řad jsou pak vybíráni další budoucí instruktoři
podílející se na přípravě pro adaptační kurz v následujícím školním roce.
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„Náš adaptační kurz začal 5. 9. 2016, kdy jsme se všichni vydali na kouzelné
místo – do Račího údolí, kde jsme se měli poznávat.
Když jsme dorazili do cíle, ubytovali jsme se v malých chatkách, které byly
v areálu u lesa v malebné přírodě. Naši instruktoři byli z předešlých ročníků a snažili
se, aby se nám tam líbilo a abychom na tyto čtyři dny vzpomínali dlouho. Hráli jsme
spolu různé hry, které byly moc zábavné, i když některé nám připadaly zprvu trošku
trapné. Předposlední den nám všichni instruktoři udělali krásný večer ve stylu casina.
Byl to skutečně pěkný zážitek.
Jsem velmi ráda, že jsem jela na to krásné místo s úžasnými lidmi a ještě
s bezvadnějšími instruktory. Doufám, že budu mít příležitost se sem někdy vrátit.“
Martina Šustrová, 1.H
Adaptační kurz prvních ročníků

Zpracovali: Mgr. Alice Válková, Ing. Bc. Jan Sýkora

10.9 Medový den
Členové včelařského kroužku naší školy se pod vedením Mgr. Víta Sochory pokusili
zpopularizovat včelařství v našem městě. Spojili své síly se ZO Českého svazu
včelařů v Šumperku a společně uspořádali v sobotu 24. 9. 2016 Medový den.
Od nápadu k realizaci projektu to byla dlouhá a složitá cesta. Včelaři pro svůj nápad
získali finanční prostředky z nadace O2 Smart Up, která podporuje mladé lidi
v projektech, jež mohou změnit naše okolí, a nejde jim přitom o získání peněz, ale
o to, abychom měli příležitost setkávat se, bavit se a přitom se i vzdělávat, zkrátka
smysluplně prožívat svůj volný čas.
Do organizačně náročného projektu byli zapojeni nejen včelaři, ale i mnozí učitelé a
studenti naší školy. Výsledek však byl ohromující, protože na Medový den pořádaný
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v arboretu naší školy zavítalo přes 700 spokojených návštěvníků. Ti mohli
prozkoumat pozorovací úl a zjistit, jak včely bydlí a jak dělají med, mohli vidět přístroj
se záhadným názvem „medomet“, mohli si také prohlédnout školní včelnici a
přesvědčit se, že včely nejsou agresivní bodavý hmyz. Především malé návštěvníky
nadchla medová stezka s naučnými úkoly, ti větší si pochutnali na medovinách,
všichni zájemci pak mohli vyzkoušet výrobu svíček z včelího vosku, ochutnávat různé
exotické medy, medová jídla a nápoje, které připravily studentské firmy z naší školy.
Na své si přišli i zvídavější návštěvníci, pro které byly určeny odborné přednášky
o historii včelařství, o vlivu medu na lidské zdraví a o jeho využití v bylinné kosmetice
– zájemkyně si dokonce mohly samy takovou kosmetiku vyrobit.
Nejen medový den, ale celá činnost včelařského kroužku byla oceněna čestným
uznáním ministra zemědělství Mariana Jurečky v soutěži „O putovní pohár ministra
zemědělství“.
Medová stezka

Zpracovali: Mgr. Jolana Maluchová, Mgr. Vít Sochora
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11 PROJEKTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
11.1 Přehled projektů
Projekt: Oslavy k 150. výročí založení školy (původně Rolnicko-lnářská škola od
roku 1867)
Program: Odbor kanceláře Ministra zemědělství
Realizace: červen - září 2017
Projekt podpořena úspěšně zrealizován
Projekt: Vyučování v přírodě IV.
Program: Program podpory EVVO Olomouckého kraje 2017
Realizace: květen 2017 – listopad 2017
Projekt úspěšně zrealizován
Projekt: Zdokonalení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ,
Zemědělská 3, Šumperk
Program: Erasmus +
Realizace: červen 2016 – říjen 2017
Projekt se realizuje
Projekt: Zkvalitnění výuky na SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3
Program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Realizace: červen 2017 – prosinec 2019
Projekt podpořen
Projekt: Food Tourism
Program: Erasmus +
Realizace: srpen 2017 – červenec 2018
Projekt nepodpořen
Projekt: 150. výročí založení školy
Program: Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017
Realizace: leden 2017 – září 2017
Projekt úspěšně zrealizován
Projekt: 150. výročí založení školy
Program: Podpora neziskových akcí z rozpočtu Města Šumperka
Realizace: leden 2017 – září 2017
Projekt úspěšně zrealizován
Projekt: Podpora pohybových aktivit na SOŠ Šumperk
Program: Podpora neziskových akcí z rozpočtu Města Šumperka
Realizace: červen 2017 – září 2017
Projekt nepodpořen
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11.2 Partnerství v projektech
Projekt: Zázemí pro mladé včelaře na SOŠ
Program: Lesy ČR
Realizace: červen 2017 – září 2017
Projekt podpořen, v realizaci
Projekt: Pořízení lezeckých chytů, struktur a tvarů na horolezeckou stěnu
Program: Lesy ČR
Realizace: květen 2017 – říjen 2017
Projekt podpořen

11.3 Projekt Erasmus+ - KA1 – zahraniční jazykové pobyty –
Zdokonalení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků
Do programu Erasmus+ se naše škola zapojila proto, aby se pedagogičtí pracovníci
zlepšili v cizojazyčné komunikaci. Cílem projektu je upevnění a zdokonalení
komunikačních dovedností aprobovaných učitelů anglického a německého jazyka
a zároveň zlepšení v metodice výuky cizích jazyků. Dalším cílem je zdokonalení
komunikačních dovedností v anglickém jazyce učitelů, jež vyučují odborné
a všeobecně vzdělávací předměty v oboru Cestovní ruch tak, aby byli schopni v
těchto předmětech zařazovat předstupeň metody CLIL - jazykové sprchy.
Do projektu je zapojeno celkem deset učitelů, z toho dvě aprobované učitelky
anglického jazyka (z toho jedna v kombinaci s odbornými předměty), dvě aprobované
učitelky německého jazyka (obě v kombinaci s odbornými a všeobecně vzdělávacími
předměty), dvě učitelky odborných předmětů a čtyři učitelé všeobecně vzdělávacích
předmětů (z toho jeden v kombinaci s odbornými předměty).
Konkrétní náplní projektu byla ve školním roce 2016/17 výuka anglického jazyka pro
učitele všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Výuka probíhala jedenkrát
týdně vždy pro dvě skupiny učitelů ve dvou úrovních znalostí jazyka. Součástí
jazykové přípravy byla i kulturní příprava pro následující jazykové pobyty v zahraničí.
Povinností učitelů cizích jazyků bylo účastnit se jazykově metodických kurzů. Během
školního roku se účastníci zapojili do eTwinningových projektů.
V průběhu letních prázdnin se deset učitelů zúčastnilo čtrnáctidenních jazykových
pobytů v zahraničí: Mgr. Stanislava Beštová, Mgr. Jana Gajová, Mgr. Blanka
Gieselová a Mgr. Roman Zajíc (anglický jazyk, Malta); Mgr. Kateřina Bieliková, Mgr.
Eva Kostecká, Mgr. Lenka Tkadlecová a Ing. Kateřina Ondráčková (anglický jazyk –
Velká Británie), Mgr. Jolana Maluchová a Mgr. Jana Šimová (německý jazyk,
Německo).
Tímto projektem škola naplňuje svůj evropský plán rozvoje, jehož cílem je zavádět do
výuky metodu CLIL a navazovat kontakty se zahraničními organizacemi v oblasti
odborných praxí.
Zpracovala: Mgr. Jolana Maluchová
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11.4 Projekt Podpora EVVO na SOŠ Šumperk
V letošním školním roce se mezi stávající prvky arboreta (abeceda dřevin
s ukázkami částí kmenů, smyslové chodníky sloužící k pocitovému vnímání přírodnin
a učebna v přírodě) vybudované v minulých letech, podařilo zrenovovat stěžejní
svahy. Tyto svahy dostaly nový povrch
s čedičové
drtě,
která
zabraňuje
prorůstání plevelů a vytváří pro rostliny
vhodné
podmínky
zejména
v zadržování vlhkosti při suchém
počasí. Byly zde vysázeny nové dřeviny
a byliny, jejichž nákup byl částečně
hrazen
s poskytnuté
dotace
Olomouckého kraje. Zároveň byl
zbudován záhon ve svahu u parkoviště,
kam byly vysázeny různé druhy bylin
s ohledem na dobu květu tak, aby
mohly být využity včelami po celou
sezónu.
Environmentální výuka

Arboretum školy je volně přístupné veřejnosti a škola zde pravidelně koná pro
děti ze základních a mateřských škol výukové programy, na nichž se organizačně
podílejí studenti naší školy.
Zpracoval: Ing. Zdeněk Zerzáň
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12 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI A JINÝCH
KONTROL
12.1 ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017
Cílem výběrového zjišťování, které proběhlo ve dnech 11. - 22. listopadu 2016, bylo
plnit požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Úlohy byly
rozděleny do několika tematických částí a umožňovaly zjednodušené a přibližné
posouzení, co šlo žákům lépe a co hůře.
Testovala se přírodovědná gramotnost žáků třetích ročníků všech oborů. Celková
úspěšnost za školu byla vyhodnocena 15. prosince 2016 a činila 64%.

12.2 Kontrola krajské hygienické stanice
Dne 5. ledna 2017 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice OK se sídlem
v Olomouci, pracoviště Šumperk. Předmětem kontroly bylo plnění povinností
stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických
požadavcích ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.
Kontrolní zjištění:
Ve školní jídelně se připravuje denně celkem 400 obědů, 85 dopoledních svačin, 60
snídaní, odpoledních svačin a večeří. Strava se vydává pro odbornou školu, včetně
internátu. Časově odděleně od výdeje pro školu se vydává oběd pro asi 10 cizích
strávníků. Časově odděleně probíhá rovněž vývoz 25 dopoledních svačin a 150
obědů pro školní zařízení Schola – Viva v Šumperku, a to v transportních nádobách
a vozidle, patřící této škole. Záznam o obsahu alergenních složek ve vydávaných
pokrmech se uvádí na jídelním lístku, vyvěšeném v jídelně, s čísly alergenů
u jednotlivých jídel a s přilehlým seznamem alergenů. V uplynulém období
se ve školní jídelně realizovala opatření na výměnu varných kotlů a oken
s instalovanými sítěmi proti hmyzu, zřídila se nová kancelář vedoucího a na místě
původní kanceláře se vybudovalo hygienické zařízení pro dívky. Stravovací provoz
je řešen ve třech podlažích. V přízemí se nachází sklad přepravek, sklad odpadků
a lednice na organický odpad, hrubá příprava zeleniny a ovoce se dřezy
a umyvadlem, prostor se škrabkou. V 1.NP se nachází sklady potravin suchého
a sterilovaného zboží, chladící a mrazící kapacity pro úchovu potravin dle druhu.
Ve 3.NP je řešena školní kuchyň a příruční sklady potravin. Namátkovou kontrolu
skladovaných potravin bylo shledáno dodržování garančních lhůt a minimální
trvanlivosti výrobků. Kuchyň se člení na jednotlivé pracovní úseky, tj. na syrové
maso, na vařené maso, na moučná jídla, na studenou kuchyň, na mytí provozního
nádobí ve dřezech, na mytí stolního nádobí v automatické myčce, na úsek výdeje.
Na místě bylo doporučeno nahradit stávající typ „lodiček“ na vlasatou část hlavy
vhodnější pokrývkou, zakrývající celou vlasatou část hlavy. Současně se upozornilo
na nevhodnost užívání textilií pro odkládání nádobí z důvodu vyššího rizika
mikrobiální kontaminace, v době kontroly na čisté utěrce se pokládaly dřevěné
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pracovní desky na regále provozního nádobí. Dále zjištěn oprýskaný povrch
kuchyňského robotu v kuchyni, dle sdělení pana vedoucího školní jídelny tento robot
je určen pro revizi, a připraven je nově natřený robot po odstranění technické závady.
Na místě bylo rovněž doporučeno obnovit nátěr vnitřního povrchu lednice
na organický odpad – tento vyvážen pravidelně 1x týdně. Dokumentace HACCP
pro školní jídelnu zůstává beze změn, pokračuje se v ní tak, jak se uvádí v protokolu
o kontrole č.j.KHSOC/23457/2014SU/HDM ze dne 14. 10. 2014. Audit na HACCP
je školení zaměstnanců o hygieně potravin a o používání zásad HACCP. Stanovené
kritické body v kontrole teplot teplých hotových pokrmů při výdeji a v kontrole teplot
v chladících a mrazících zařízení se písemně evidují.

12.3 Česká školní inspekce (ČŠI)
Ve dnech 13. – 16. 2. 2017 proběhla inspekční činnost a kontrola dodržování
právních předpisů.
Předmětem inspekční činnosti
bylo podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle
školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání, se zaměřením na posouzení
účinnosti podpory rozvoje osobnosti žáků a úrovně poskytovaných školských služeb.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu
s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy.
Kontrolní zjištění:
 Hodnocení vývoje – v souladu s koncepcí školy (rozvoj cizích jazyků,
zvyšování odbornosti výuky) došlo za pomoci financí z projektů ke zlepšení
materiálních podmínek (rekonstrukce odborných učeben) a byla podporována
mobilita žáků a učitelů.
 Silné stránky – škola se aktivně zapojuje do projektů s cílem nejen zlepšit
materiální podmínky výuky, ale i podpořit rozvoj jazykových kompetencí
formou mobility žáků, studentů a učitelů (pobyty a stáže v zahraničí).
Práce pedagogů je pravidelně vyhodnocována na základě jejich vlastního
sebehodnocení a vyhodnocení úkolů stanovených po vzájemné dohodě
pedagoga, vedení školy a předmětových komisí.
Ve škole jsou aktivně využívány hospitace předsedů předmětových komisí
a vzájemné hospitace pedagogů.
 Slabé stránky – závěry většiny vyučovacích hodin postrádají motivační shrnutí
a zhodnocení práce žáků, v některých chybí sebehodnocení a vzájemné
hodnocení ze strany žáků. Škola tak nerozvíjí u žáků dostatečně sociální
kompetence a kompetence k učení.
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Škola nemá nastaven účinný systém práce s nově nastupujícími žáky
vyžadujícími podpůrná opatření.
 Doporučení pro zlepšení činnost školy – uplatňovat zásady a způsob
sebehodnocení deklarovaný v pravidlech školy.
Zlepšit diagnostiku a nastavit účinný systém práce s nově nastupujícími žáky
vyžadujícími podpůrná opatření.
Předmětem kontroly
Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb.
Kontrolní zjištění:
Kontrola byla vykonána ve střední odborné škole, v domově mládeže a školní
jídelně,
jejichž
činnost
vykonává
Střední
odborná
škola,
Šumperk,
Zemědělská 3 (dále škola).
 Kontrola vydávání a obsahu školních vzdělávacích programů podle § 5 odst.
1, 2 a 3 (věta první) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném
období. Ředitelka školy vydala školní vzdělávací programy pro realizované
obory vzdělání a domov mládeže. Všechny školní vzdělávací programy byly
zpracovány v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy
a školským zákonem.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
 Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu školy, vnitřního řádu
domova mládeže a vnitřního řádu školní jídelny podle § 30 odst. 1, 2 a 3
školského zákona. Ředitelka školy vydala školní řád včetně pravidel pro
hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, vnitřní řád domova mládeže
a vnitřní řád školní jídelny. Vydané řády obsahovaly požadované náležitosti
dle § 30 odst. 1 školského zákona.
Uvedené dokumenty byly zveřejněny na přístupných místech ve škole
a školských zařízeních, zákonní zástupci žáků byli informováni o jejich vydání
a obsahu. Žáci a zaměstnanci školy byli s příslušným školním řádem
a vnitřními řády prokazatelným způsobem seznámeni.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
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13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Ve smyslu § 7, odst. 2, vyhl. č. 15/2005 Sb. a Zásad řízení příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem jsou podrobné údaje o hospodaření školy uvedeny
v ekonomické části výroční zprávy o činnosti školy dle výše uvedeného paragrafu
odst. 3.
Základní přehled nákladů a výnosů za rok 2016 je uveden v tabulce:
Hlavní činnost
tis. Kč
Plán na rok
Skutečnost
2016
2016

Doplňková činnost
tis. Kč
Plán na rok
Skutečnost
2016
2016

Náklady celkem
z toho:
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné daně a poplatky
odpisy dlouhodobého majetku
náklady z drobného dlouh.majetku
ostatní náklady z činnosti

26 961

26 159

1 478

1 375

2 300
1 300
550
100
20
1 400
14 000
4 760
55
250
2
751
823
650

2 337
1 356
528
97
17
1 357
13 498
4 518
54
263
2
751
743
638

400
200
70
2
0
60
400
136
1
5
0
130
10
64

434
158
59
4
0
49
360
109
1
5
0
130
7
59

Výnosy celkem
z toho:
tržby z prodeje služeb
ostatní výnosy
výnosy z pronájmu
příspěvky a dotace na provoz

26 961

26 114

1 478

1 910

3 000
350

3 087
332

23 611
--

22 695
- 45

1 000
77
401
0
---

1 393
55
443
19 *)
+ 535

Hospodářský výsledek před zdaněním
Zdroj: spisy ekonomického úseku školy
*) transferový podíl v doplňkové činnosti

Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti školy za rok 2016 byla ztráta ve výši 45 tis.
Kč a v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk 535 tis. Kč před zdaněním. Po odečtení
předpokládaného zdanění daně z příjmu ve výši 35 tis. Kč a odečtu transferového
podílu ve výši 118 tis. Kč byl celkovým hospodářským výsledkem školy po zdanění
zisk ve výši 337 tis. Kč. Po odečtu neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 136 tis.
Kč, byl vytvořený zisk 201 tis. Kč navržen k rozdělení do rezervního fondu a do fondu
odměn.
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I přes vykázanou ztrátu v hlavní činnosti škola dokázala zajistit provoz a chod školy
v souladu se stanoveným rozpočtem nejen z příspěvku na provoz, ale zejména díky
vyššímu zisku z doplňkové činnosti.
Je nutné, aby v dalších letech škola usilovala o dosažení kladného výsledku
hospodaření, a to zejména z nutnosti přídělů finančních prostředků do rezervního
fondu z vytvořeného zisku. Tento fond nebyl již od roku 1998 pokryt finančními
prostředky ve výši 820.760,- Kč, jedná se o převzaté částky z bývalého Školního
statku SzeŠ Šumperk, který byl sloučen s naší školou.
Po odsouhlasení roční účetní závěrky zřizovatelem za rok 2013 se nekrytá část
rezervního fondu sice snížila hodnotou odepsaných starých pohledávek z roku 2013,
ale i nadále zůstane rezervní fond částečně nekrytý finančními prostředky ve výši
446.327,37 Kč, o jejichž likvidaci bude nutné v dalších letech jednat se zřizovatelem.
Je potřeba konstatovat, že pro školu a její součásti – domov mládeže a kuchyň je
provozní příspěvek, který škola dostává od zřizovatele každoročně v nižší hodnotě,
nedostačující. Škola bude usilovat a rozpočtovat provozní příspěvek ve vyšší
hodnotě než v minulých letech, ale vždy záleží na zřizovateli, v jaké výši nám
příspěvek na provoz poskytne. Jedná se o rozlehlý areál, budovy jsou již zastaralé a
jejich postupná oprava výrazně zasahuje do nákladů školy, protože se většinou jedná
o opravy vyšší finanční hodnoty.
V mnoha případech jsme nuceni provádět v rámci omezených finančních prostředků
pouze neefektivní provizorní opravy movitého i nemovitého majetku, což je
v konečném důsledku pouze krátkodobé řešení v návaznosti na finanční možnosti
školy a provozního rozpočtu.
Je nutné postupně upravovat i rozsáhlé pozemky školy, které vyžadují, zejména od
jara do podzimu téměř každodenní údržbu, kterou je nutné zajistit několikrát do roka
odbornou zahradnickou firmou, což přináší nemalé finanční náklady provozního
charakteru.
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14 SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI
PARTNERY
14.1 Činnost Spolku rodičů a veřejnosti, o. s., při SOŠ
I v letošním školním roce se Spolek rodičů a veřejnosti, v čele s předsedkyní Ing.
Kateřinou Hanákovou, snažil aktivně pomáhat při výchově a vzdělávání žáků naší
školy. Jako každoročně Spolek organizačně zaštítil Stužkovací ples školy, kde se
tradičně setkávají žáci, noví maturanti a celý pedagogický sbor s bývalými absolventy
naší školy.
K trvalým aktivitám patří projekt „Haiti – Adopce na dálku“ pod vedení Mgr. Jolany
Maluchové bylo letos vybráno 8160 Kč a prostřednictvím Spolku odesláno
organizátoru akce Arcidiecézní charitě Olomouc.
K tradičním akcím patří i charitativní sbírka „Vánoční hvězda“ na pomoc
hematoonkologicky nemocným dětem ve Fakultní nemocnici Olomouc. Pod vedení
Ing. Hany Hradecké se letos žákům naší školy podařilo věnovat ve prospěch nadace
Šance Olomouc rekordní částku 10 200 Kč.
K novinkám v hospodaření spolku patří finanční zabezpečení soutěže SOŠka, která
má motivovat žáky naší školy k co nejlepším studijním i reprezentačním výsledkům
odměnami v několika kategoriích – nejlepší třída, žák, sportovec a třída s nejnižší
absencí. Slavnostní vyhlášení po skončení každého pololetí je spojeno s předáním
finanční odměny jako bonusu za vynikající výsledky vyznamenaných žáků.
Spolek finančně podporuje nadané žáky k účasti na profesních a odborných kurzech.
V uplynulém školním roce obdrželi vybraní žáci příspěvek na získání řidičského
oprávnění, kurz ovládání křovinořezu a motorové pily, animační, carvingový a
cukrářský kurz a žáci prvních ročníků čerpali příspěvek na lyžařský kurz. Nově spolek
poskytl i sociálně orientovanou finanční výpomoc dvěma žákům proto, aby se mohli
zúčastnit odborné exkurze v rámci třídního kolektivu.
V prosinci roku 2016 se Spolku
podařilo
zorganizovat
návštěvu
baletního
představení
Louskáček
v Moravském
divadle
v Olomouci
všem zájemcům z řad žáků školy takzvaně napříč ročníky i obory. Tato
vánoční pohádka s kouzelnou hudbou,
krásnou výpravou a uměleckými
výkony zpříjemnila předvánoční čas
všem
divákům
a
potěšila
znalce vystoupením držitelky Thalie
Yui Kyotani v roli Klárky.
Baletní představení Louskáček
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V uplynulém školním roce Spolek finančně přispěl maturitním třídám na výrobu tabla
a na odměny k pochvalám ředitelky školy vyznamenaným maturantům. Dále věnoval
prostředky na každoroční Vánoční diskotéku a podpořil zájmové činnosti na domově
mládeže - vánoční pečení a výroba dekoračních předmětů a poskytl ceny a odměny
pro soutěže organizované na půdě naší školy, jako byla soutěž v anglickém jazyce,
matematická, recitační a psaní na klávesnici.
Reprezentaci naší školy jsme podpořili úhradou jízdného a startovného na soutěži
„Vítejte u nás“ v Českých Budějovicích, celostátní soutěži žáků zemědělských oborů
v Klatovech, Ekologické olympiádě na Švagrově, Puškinově památníku v Mohelnici,
soutěži „Jízda zručnosti zemědělských strojů“ v Opavě a mnoha dalších soutěžích.
Spolek se podílí na rozvoji školy pomocí finančních prostředků získaných formou
sponzorského daru od Lesů České republiky. Dozorčí rada podniku schválila
v květnu 2017 poskytnutí příspěvku ve výši 40 tis. Kč na mimoškolní zájmovou
činnost a rozvíjení talentů v souladu s usnesením vlády pro poskytování darů
v oblasti školství, vědy a péče o mládež. Projekt se jmenuje „Zázemí pro mladé
včelaře SOŠ“ a darované peníze přispějí k úhradě nákladů na nákup úlů, nářadí a
potřeb pro členy včelařského kroužku při naší škole. Mladí včelaři se aktivně zapojí
do oslav 150. výročí SOŠ Šumperk organizací Medového dne, čímž zpestří a
ozvláštní vlastní slavnostní akci a pochlubí se svými úspěchy v oblasti včelařství.

Zpracovala: Ing. Hana Hradecká

14.2 Spolupráce se základní organizací Českomoravského odborového
svazu pracovníků školství
Vedení školy uzavřelo se základní organizací ČMOS PŠ při naší škole dne 31. 1.
2017 novou kolektivní smlouvu platnou od 1. února 2017. Kolektivní smlouva se
uzavírá na dobu 1 roku.
Ředitelka školy pravidelně projednává s předsedkyní ZO ČMOS PŠ personální
otázky v organizaci, dále informuje o zamýšlených záměrech, hlavně v oblasti
personalistiky a provozu školy. Předsedkyně je seznamována se všemi novými
vnitřními předpisy a je informována vedoucími úseku o peněžních prostředcích a
hospodaření s nimi v rámci školy. Ředitelka školy předložila předsedkyni ZO ČMOS
PŠ k projednání návrh rozpočtu čerpání prostředků FKSP. Předsedkyně ZO uděluje
písemný souhlas s přidělováním prostředků z FKSP všem zaměstnancům.
Zpracovala: Mgr. Jana Gajová
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14.3 ASPV SOŠ Šumperk z. s.
Základním posláním Asociace sportu pro všechny při SOŠ Šumperk je organizovat
sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických
aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, vytvářet možnosti pro
užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a zejména pak mládeže.
Vyhlášení lezecké soutěže

Mezi
významné
aktivity
patří
organizování a vedení lezeckých
kroužků a soutěží pod vedením Romana
Zajíce a Jana Sýkory. V loňském roce
navštěvovalo tyto kroužky 20 dětí.
Kroužky probíhají ve spolupráci se SVČ
Doris Šumperk. Spolek se také podílel
na organizaci již 4. ročníku chlapáckého
běhu Kolem Skalky, kterého se
v loňském roce zúčastnilo 120 běžců (60
dospělých, 60 dětí). Pro veřejnost je již
druhým rokem otevřena lezecká stěna.
V rámci materiální podpory se v loňském roce podařilo získat finanční příspěvek ve
výši 30 000 Kč z Lesů ČR na pořízení nových lezeckých chytů a struktur a zajistila se
oprava 16 párů lezeckých bot v hodnotě 6 200 Kč.
ASPV SOŠ Šumperk svým přístupem k využívání volného času, který je realizován v
návaznosti na výuku (před a po výuce) se snaží přispívat k osvojení si aktivního
přístupu dětí a mládeže k trávení volného času a hlavně k optimální kvalitě
volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Zpracoval: Ing., Bc. Jan Sýkora
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15 ZE ŽIVOTA NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
Domov mládeže při SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, poskytoval ubytování především
žákům kmenové střední školy a dále žákům z ostatních středních škol v Šumperku,
kterým vzdálenost bydliště od sídla školy neumožňuje denní dojíždění do vyučování.
Ve školním roce 2016/2017 bylo v DM ubytováno 71 žáků ze všech šumperských
středních škol a z různých oborů vzdělání – čtyřletých s maturitou, tříletých
s výučním listem, dvouletých nástavbových maturitních oborů. Ubytovaní žáci byli
rozděleni dle pohlaví a věku do čtyř výchovných skupin, výchovnou činnost
zabezpečovali 4 vychovatelé. Stravování ubytovaných žáků bylo zajištěno ve školní
jídelně.
Činnost domova mládeže byla organizována dle příslušného plánu výchovné
činnosti, vnitřního řádu domova mládeže a denního režimu. V režimu dne byla pevně
stanovena doba přípravy do vyučování, k čemuž žákům napomáhá Wi-Fi internetové
připojení přístupné na všech ubytovacích poschodích domova. Ubytovaným žákům
bylo umožněno účastnit se v kroužcích zájmové činnosti: kopaná a míčové hry,
kondiční posilování, stolní tenis, knihovna, kroužek pečení a vaření. V zimním období
se nejvíce osvědčila kopaná v tělocvičně, které se chlapci účastnili pravidelně.
Děvčata si zahrála badminton či doplnila chlapce při některých hrách. Na kroužku
kondičního posilování bylo pozitivní, že se ho účastní pravidelně skupinky chlapců i
děvčat, jež mají zájem o zdravý způsob života a o formování postavy. V kroužku
pečení a vaření připravovala děvčata štrúdl, palačinky, slané pečivo aj. Zájem o
vaření projevovali i někteří chlapci, kteří si i v průběhu školního roku sami
připravovali zdravá jídla např. kvůli sportovní kondici. Jako aktivní doplněk pohybu
žáci a žákyně hráli stolní tenis a stolní fotbal. Několik jedinců si rovněž půjčuje knihy.
V letních měsících se pohybová činnost žáků přesunula do venkovních prostor,
chlapci pokračovali především v kopané, některá ubytovaná děvčata byla velmi
aktivní při pořádání různých sportovních a kulturních akcí školy a jiných organizací ve
městě – Bambiriáda, Den Země, Den dětí, Chlapácký běh aj. Někteří ubytovaní
chlapci – aktivní hráči dorostenecké ligy v hokeji - si organizovali navíc vlastní
sportovní aktivity prostřednictvím tréninků v oddílu hokeje.
V rámci doplňkové činnosti poskytl domov mládeže ve školním roce 2016/2017
ubytování šesti studentům VŠB-TU Ostrava, jejíž pracoviště sídlí v areálu naší SOŠ,
a také pedagogickým pracovníkům VŠB-TU, kteří zde vedli přednášky, cvičení a
semináře. Dále jsme poskytovali ubytování při spolupráci a zajištění různých
kulturních akcí pořádaných v městě Šumperku (např. mezinárodní folklorní festival
Roztančená ulice, bluesový festival pořádaný domem kultury Blues Alive, ubytování
německých středoškoláků z partnerského města Bad Hersfeld apod.) a také
nejrůznějším individuálním žadatelům o ubytování. K tomu jsme využili volnou
kapacitu pokojů DM, tato doplňková činnost je vítaným finančním přínosem pro školu
a umožňuje lépe vybavit a zlepšit prostředí domova či školy.
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Kontroly na na DM 2016/2017
-

září 2016: kontrola výtahu - p. Turek (každé dva následující měsíce)

-

září 2016: cizinecká policie (kontrola zápisu v cizinecké knize ubytovaných)

-

září 2016: kontrola elektrorozvaděčů – p. Pokorná

-

březen 2017: kontrola výtahu - p. Turek

-

duben 2017: kontrola hasicích přístrojů, HZS Šumperk

-

duben 2017: návštěva státní policie, podány informace

-

květen 2017: elektrorevize - p. Kožoušek

-

červen 2017: kontrola a následná oprava výtahu – p. Turek

Zpracoval: Mgr. Květoslav Strnadel

65

16 SEZNAM TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
16.1 Třídy denního studia
1. A – Mgr. Lenka Tkadlecová
Čecháčová Zuzana
Frančáková Marie
Halámková Kristýna
La Thanh Ngoc Anh
Linhartová Kamila
Macková Markéta
Merčáková karolína
Monczka Tomáš

Václavková Nicole-Anne
Vintr Matyáš
Badalová Kristýna
Hečková Gabriela
Kotrašová Michaela
Körnerová Michaela
Krejčí Natálie
Odstrčilová Natalia

Stašáková Barbora
Skopalíková Michaela
Šebestová Klára
Ťuiková Kateřina
Žoužela Tomáš
Jarošová Adéla
Verešová Pavla
Lingerová Anna-Marie

Václavková Caroline-Emma
Ambrožy Jan
Fricová Nela
Horká Vanesa
Kopová Monika
Novotná Anna
Poislová Sabina
Settouf Sára

Škrabalová Natálie
Šlampová Kateřina
Šoupalová Hana
Tomášková Renata
Richterová Kristýna
Janiš Marek
Číková Amálie
Hrubá Aneta

1. H – Mgr. Jana Šimová
Dudycha Štěpán
Heczko Pavel
Juřenová Tereza
Kresanová Natálie
Krmelová Aneta
Schopfová Klára
Slovák Bedřich
Šustrová Martina
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1. BZ – Ing. Zdeněk Zerzáň
Bártek Filip
Blíhal Jaroslav
Diviš Jakub
Koňárek Jan
Krmela Jiří
Kubicová Diana
Maděrová Zuzana
Pavlín Zdeněk
Řezníčková Denisa
Tomášková Lada
Vicencová Klára

Haltmarová Kristýna
Hoffmann Zdeněk
Krámská Tereza
Kufel Petr
Lutera Luboš
Müller Jáchym
Ondráš pavel
Pavlů Natálie
Schmidtová Hana
Šimek Daniel
Štriczová Kateřina

Uherková Hana
Urbášková Anna
Valášek Filip
Chrudina Lukáš
Olejníková Hana
Tomeček Jan
Šuška Ladislav
Slívka Jiří
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2. A – Ing. Bc. Jan Sýkora
Balcárková Tereza
Bezděková Eva
Blechtová Aneta
Cikrytová Adéla
Crhová Natálie
Hannigová Vendula
Iliadis Dennis
Juruš Matyáš
Komárková Eliška

Koutná Nikola
Kubíčková Tereza
Kučová Veronika
Linhartová Ivana
Lukášková Romana
Macková Andrea
Mikula Martin
Novák Jiří
Ospálková Magdalena

Poláková Veronika
Šoukalová Tereza
Váňa Vilém
Vémolová Tereza
Zatloukalová Kristýna
Žaitliková Hana
Halcinová Daniela
Vavruša Michal
Velecký Josef

2. H - Mgr. Vladimíra Stalmachová
Fábryová Pavlína
Glozygová Barbora
Heclová Aneta
Hloušek Vítězslav
Holubová Anna
Hýblová Jana
Jauerniková Nikola
Jursová Viktorie

Kobrinová Aneta
Kozák Ondřej
Krč Tomáš
Křížová Nela
Nimmrichter Marek
Šalamounová Adéla
Špička Pavel
Štěpáníková Šárka

Kubelková Sára
Tomsová Hana
Vajcová Klára
Stejskal Vojtěch
Rudolf Dominik
Studnař Tomáš
Jiříkovská Adriana
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2. Z - Mgr. Roman Zajíc
Drongová Anežka
Janovská Leona
Jaroš Jiří
Kučerová Sandra

Sitta Jakub
Spáčil Martin
Šafrová Veronika
Řehák Jan

Venglovičová Eliška
Vepřková Martina
Vitvarová Tereza
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3. A – Mgr. Kateřina Bieliková
Bednářová Viktorie
Čížková Kateřina
Famfulík Dominik
Faulhammerová Lucie
Halašková Karolína
Hejtmanová Vendula
Janů Adéla
Jarmar Adam

Konopas Jakub
Koutný Marek
Kubíková Dorota
Langer Michal
Langerová Nikola
Musilová Veronika
Skýva Filip
Suchý David

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

3. H – Ing. Kateřina Ondráčková
Bejdáková Lucie
Borovičková Šárka
Dusová Nikola
Husárová Tereza
Chaloupková Tereza
Chládková Romana
Kalabisová Tereza
Komendová Nikola

Kučerová Michaela
Langerová Simona
Langrová Martina
Máchová Kristina Caitlin
Prokopová Darina
Pukyšová Anežka
Schauerová Anežka
Strailová Marcela

Zatloukalová Darina
Novák Radek
Plischke Patrik
Váchalová Viktorie
Přibyla Radek
Drábková Pavla
Navrátilová Radka
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3. BZ – Mgr. Blanka Gieselová
Brokešová Anna
Králová Kristýna
Luks Jan
Ogrocká Michaela
Rozsíval Jan
Kavková Karolína
Teindl Miroslav

Kašpar Tomáš
Kobza Dominik
Langerová Kristýna
Lešingrová Laura
Miková Natálie
Tuleja Jakub
Podhora Jan

Várošová Kristýna
Mišurec Michael
Vysoudilová Aneta
Švec Petr
Vlčková Eliška

71

4. A – Mgr. Vít Sochora
Čermáková Darina
Kochwasserová Helena
Obšil Daniel
Prokopová Lucie
Přenosilová Nikola
Hastíková Dominika
Karkoška Radim

Konrád Ondřej
Libišová Andrea
Machalová Pavlína
Moravcová Renata
Ondráčková Dita
Pernická Veronika
Raczková Karolína

Špaček Roman
Krmelínová Petra
Štusáková Jana
Dostálová Monika
Sokolová Kristina
Chládek Igor

Kauer Aleš
Klaban Filip
Lockerová Lea
Navrátil David
Odložilová Kristýna
Pastrnková Berenika
Pospíšilová Hana
Prokešová Kateřina
Rašnerová Lucie
Šebela Filip

Špačková Veronika
Valentová Tereza
Valnohová Jana
Vernerová Jana
Vakaliu Karolína
Rybnikár Kryštof
Míčková Renata
Navrátilová Radka

4. H – Mgr. Eva Kostecká
Avdičová Veronika
Dronská Amálie
Doubravová Alexandra
Bernard Mikuláš
Franková Martina
Hanáková Alžběta
Hanáková Vendula
Hlaváčková Iva
Hofmanová Hana
Jablončík Marek

4. BZ – Ing. Jaroslav Koňarik
Bílý Marek
Janků Jana
Lužová Veronika
Maňas František
Peterová Kateřina
Smrčková Veronika
Valentová Kateřina
Zendulková Julie

Rabenseifnerová Adéla
Babková Michaela
Drongová Eliška
Doležal Jan
Gronych Miloslav
Kaplan Jakub
Krausová Hana
Pekař David

Peterková Jana
Poulíček Pavel
Skála Dominik
Vachutka Libor
Vaňková Monika
Vicencová Markéta
Kappelová Veronika
Obrtelová Veronika
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16.2 Třídy dálkového studia
1. D – Ing. Hana Hradecká
Dostálová Barbora
Dušková Lucie
Ambrosová Veronika
Stoklasová Tereza
Dušková Marie

Pospíšil Jiří
Kontroš Vladimír
Franek Jan
Franková Michaela
Patloka Jiří

Prachařová Michaela
Kosová Hana
Gálová Petra
Wojeschová Marie

Rippelová Jolana
Tuhovčáková Zdenka
Dvořák David
Jůzová Eva

Bulová Pavlína
Haasová Karolína

Mikešová Lenka
Luběna Michal
Martincová Klára
Němcová Miluše
Brázdilová Petra
Hlubek Jan

Večeřová Martina
Kubíková Hana
Chudobová Kristýna
Boriková Tereza
Horká Dominika

2. D – Mgr. Jana Gajová
Čechová Rita
Jorda Jakub
Kováříková Kamila
Loučková Petra

3. D – Ing. Hana Kauerová
Buchtová Martina
Džurbová Veronika
Knappová Monika
Nosková Simona
Vernerová Natálie
Hetmánek Břetislav

4. D – Mgr. Lenka Lachmanová
Šedinová Eliška
Staňková Hana
Paloncýová Sabina
Krobotová Gabriela
Dostálová Lucie

Novotná Kateřina
Vašíček Michal
Halouzka Radim
Konštacká Petra
Vrána Štěpán

Thunová Lucie
Šimková Petra
Trundová Daniela

Kočí Eva
Sládková Alena
Zetochová Adéla
Horváth Lukáš
Mynářová Kristýna

Klemešová Hana
Hradilová Romana
Dostálová Petra
Klímová Zuzana

5. D – Ing. Hana Hradecká
Láhner Jiří
Dosedlová Jana
Němec Karel
Petříková Sabina
Stavianis Tereza
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