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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

 

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé školy, 

 

dovolte mi krátké ohlédnutí za nejdůležitějšími akcemi uplynulého školního roku. Výčet 
všech akcí najdete v následujících kapitolách. Seznámím Vás s těmi nejdůležitějšími.  

Mimo teoretickou a praktickou výuku se snažíme zapojovat do projektů, které jsou pro školu 
přínosem. Významné je partnerství Podpora technického a přírodovědného vzdělávání 
v Olomouckém kraji, které se rozběhlo 1. září 2013. Jeho důležitost spočívá v úzké spolupráci 
se základními školami v regionu, tak máme možnost přiblížit žákům ZŠ výuku našich 
studijních oborů. V rámci tohoto projektu škola pořídila nové pomůcky do pěti odborných 
předmětů – biologie, ekologie, meteorologie, hydrologie a fyzika.  

Další projekt - v rámci programu Comenium - běží na naší škole podruhé a je velkým 
přínosem pro mezinárodní výměnu studentů mezi evropskými státy. Prostřednictvím tohoto 
projektu získávají studenti širší poznatky o evropském kulturním dědictví.  

Projekt, který byl odstartován v dubnu 2014, je přezdívaný jako „řidičák na počítač“, oficiální 
název je Zkvalitnění ICT dovedností žáků SOŠ Šumperk. Absolvování pilotní výuky umožní 
studentům získat specifickou kvalifikaci nad rámec běžně poskytovaného vzdělání v oblasti 
informačních a komunikačních technologií.  

Projekty tvoří významnou součást vzdělávání na naší škole a stejně tak důležitou událostí 
jsou i kurzy pořádané pro studenty, jako kurz vykrajování ovoce, baristický, barmanský a 
animátorský kurz nebo kurz práce s řetězovou motorovou pilou – všechny zvyšují dovednosti 
a schopnosti studentů. Také účast v nejrůznějších volnočasových aktivitách, jako například 
přírodovědný kroužek, kroužek sportovního lezení či badmintonu přispívá k osobnostnímu 
rozvoji studentů. 

Získané certifikáty z projektů a kurzů pomohou studentům v lepším uplatnění na trhu práce. 
Díky těmto projektům a kurzům škola získává širší povědomí u veřejnosti, a tím i vyšší zájem 
o studium vyučovaných oborů vzdělávání.  

Nejenom pro studenty pořádáme významné akce pro zkvalitnění výuky. Pro pedagogické 
pracovníky jsme zahájili dva běhy specializačního studia Školní koordinátor EVVO. 
V organizování tohoto studia budeme i nadále celorepublikově pokračovat ve spolupráci 
s Klubem ekologické výchovy. 

Nemalou měrou přispívá naše spolupráce se zřizovatelem, s Městem Šumperkem, se 
sociálními partnery, Školskou radou, Sdružením rodičů a veřejnosti při SOŠ k zviditelnění se 
široké veřejnosti. Uvedená spolupráce je na velmi dobré úrovni a díky tomu škola získává 
dotační tituly.  
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Vhodně zvolené formy a metody výuky přináší každoročně velmi dobré výsledky. Chodby 
školy zdobí získaná ocenění a vypovídají o tom, že reprezentace školy na veřejnosti se daří, a 
že úspěchy jsou nemalé. Tato skutečnost nám pomáhá získávat nové příznivce. Věřím, že 
nám to vydrží dlouho, a za tento úspěch děkuji všem pedagogům a zaměstnancům školy. 

Stanislava Beštová 
ředitelka  
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Název:    Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 

Sídlo organizace:  787 01 Šumperk, Zemědělská 3 

Zřizovatel:   Olomoucký kraj 

Zřizovací listina:  KÚOK 107022/2009 

IČO:    00852384 

Identifikátor školy:  102692220 

Kapacita školy:  600 žáků 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Náplň činnosti:  vzdělávání a výchova žáků 

Ředitelka školy:  Mgr. Stanislava Beštová, tel.: 583301033 

Zástupce ředitelky:  Ing. Jan Sýkora, tel.: 583301035 

Vedoucí dálk. studia:  Ing. Aleš Macek, tel.: 583301034 

Vedoucí ekon. úseku: Milena Muroňová, tel.: 583 301 057 

Vedoucí školní jídelny: David Hvížď, tel.: 583 301 055 

Vychovatelka pověřená  
vedením dokumentace 
domova mládeže:   Petra Ryšavá, tel.: 583 301 090 

 

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

ID:    hscfdf9 

mailto:sos@edusum.cz
http://www.edusum.cz/
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2.1. Ocenění školy 

 

SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, je držitelem následujících ocenění: 

 Talent Olomouckého kraje 2008, 2009 

 Talent Olomouckého kraje 2013 pro jednotlivce 

 Cena města 2005 v kategorii Životní prostředí, 2006 za akci Hobby, 2008 pro 
myslivecko-lesnický kroužek při SOŠ 

 Zvláštní cena poroty za komunitní projekt v soutěži Cena zdraví a ŽP 2005 udělená 
společností Business Leaders Forum 

Dále jí byl propůjčen titul 

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

Udělen statut 

 Univerzitní trenérská škola MZLU Brno 

 Zelená škola Olomouckého kraje za rok 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 
2012/2013 

Udělen certifikát 

 Člen Asociace hotelů a restaurací České republiky pro rok 2009,2010,2011, 2012, 
2013, 2014 

 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 Moravsko - slezské. Budova školy a přilehlý selský dvůr byl škole 
věnován rodem Liechtensteinů. 
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V průběhu jednotlivých let se postupně měnil obsah a rozsah vzdělávacích programů na této 
škole a s tím i délka studia a charakter zemědělských oborů. 

K nejvýznamnějším změnám dochází v devadesátých letech minulého století, kdy se škola k 
1. lednu 1993 orientovala na další vzdělávací program - Obchodní akademie se zaměřením 
na cestovní ruch a ekonomiku služeb. Tuto změnu si vyžádala situace na trhu práce ovlivněná 
ekonomickými podmínkami regionu.  

Od 1. července 1997 se škola slučuje v nulté vlně optimalizace středního školství se Střední 
odbornou školou, Šumperk, Vrchlického 23, a přebírá studijní programy této školy. Tím 
dochází k rozšíření studijních oborů o Rodinnou školu se zaměřením na Veřejnosprávní 
služby (dálkové studium) a nově jsou do 1. ročníku denního studia přijati žáci oboru 
Veřejnosprávní činnost. Ve školním roce 1998/1999 je za jednu třídu oboru Obchodní 
akademie zařazena do vzdělávacího programu třída oboru Ochrana přírody a prostředí.  

Další vlna optimalizace sítě středních škol zasahuje školu k 1. květnu 1998, kdy na základě 
podaného transformačního projektu rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR o sloučení bývalého školního statku se Střední odbornou školou, Šumperk, Zemědělská 3, 
s převodem veškerých práv a povinností do vypořádání všech závazků a pohledávek. 

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, byla postupem doby budována jako ucelené 
školské zařízení. Budování stávající podoby probíhalo ve třech vlnách. Prvá z nich v období 
70. let, kdy byla postavena tělocvična, mechanizační hala, garáže a sportovní areál. V letech 
1979 až 1985 byl postaven domov mládeže, kuchyň s jídelnou a šatny. Dále byla provedena 
rekonstrukce stávajících budov školy. V roce 1990 byla zahájena generální oprava tělocvičny 
a mechanizační haly, dokončena plynofikace školy a domova mládeže a dobudována střešní 
nadstavba na objekt kuchyně s jídelnou a halou, která byla dána do užívání 1. 9. 1996. 
Uvedené objekty jsou majetkem Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy. 

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. 

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 obyvateli regionu, kteří dnes sídlí v Německé 
spolkové republice. Spolupráce pokračuje tak, že němečtí rodáci znovu navštívili školu a 
nabídli exkurzi pro žáky. Společná exkurze se po regionu uskutečnila v červnu 2013. 

2.2.2. Současnost 

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

Součástí školy je domov mládeže s dvoulůžkovými pokoji a kapacitou 142 míst. Všechny 
pokoje mají vlastní připojení na internet. Domov mládeže je šatnami propojen se školou a 
kuchyní s jídelnou. V šatnách školy byly opraveny podlahy, které výrazně přispěly 
k celkovému pěknému vzhledu. V domově mládeže jsou ubytováni i žáci z jiných středních 
škol, středních odborných učilišť a vyšší odborné školy. Na domově mládeže byla provedena 
výměna koberců, byl pořízen nábytek do několika pokojů sedmého patra a vymalovány 

všechny pokoje. Domov mládeže má pro zájmovou 
činnost místnost se stolním tenisem, kulečníkem a 
novými sportovními potřebami. V každém patře byly 
zřízeny klubovny, kde jsou umístěny televizory 
s digitálním příjmem. Ve školním roce 2012/2013 byly 
opraveny odpady hygienických zařízení a byly 
vyměněny protipožární dveře ve všech patrech 
směrem na schodiště. Obměnu zaznamenala i 
společenská místnost v přízemí, která je nově barevně 
vymalovaná, opraveny jsou parkety a byl pořízen nový 

nábytek s barevnými doplňky. V loňském roce byl řešen i ohřev teplé vody výměnou bojlerů. 
Dále byla vybudována nová místnost pro návštěvy ubytovaných studentů s automatem na 
teplé nápoje.  

Největší proměna domova mládeže je patrna 
z venkovního pohledu. Byla provedena výměna oken a 
zateplení celé budovy s novou fasádou a úpravou okolí. 
Celá obnova domova mládeže byla završena 
rekonstrukcí kotelny a pořízením nových 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 
ubytovaných žáků. Modernizována je výdejová část jídelny, kterou tvoří nerezové pulty, 
výdejní okénka a nerezový nábytek s novou technologií vzduchotechniky. Jídelna byla 
barevně vymalována a doplněna novými závěsy, ubrusy a květinovou výzdobou. Odhlašování 
a přihlašování stravy je možné provádět přes internetovou aplikaci či mobilním telefonem. 

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, který slouží studentům oboru 
Veřejnosprávní činnost. Tento program je pravidelně aktualizován a využíván v právních, 
ekonomických předmětech všech ostatních oborů a při praktických maturitních zkouškách. 
Všechny počítače jsou připojeny na internet a každý žák a pedagog školy má svoji e-mailovou 
adresu. Téměř ve všech učebnách jsou k dispozici videa a dataprojektory s notebookem, či 

Společenská místnost domova mládeže 
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počítačem, jedna učebna disponuje i vizualizérem, což zvyšuje úroveň výuky všech 
předmětů. 

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

Výuka jednotlivých předmětů se realizuje v odborných 
učebnách, kde je možno průběžně používat učební 
pomůcky, jimiž jsou učebny vybaveny. Odpadá tak 
jejich pracné přenášení. Odborné učebny se postupně 
doplňují a modernizují dle finančních možností školy a 
potřeb oboru. 

Estetickou úroveň školy zvyšují malá obrazová galerie, 
relaxační koutky pro studenty, bohatá květinová 
výzdoba, jednotná úprava informačního systému a letos 
i nově barevně vymalované chodby školy. 

Z prostředků získaných z různých projektů byly 
vystavěny v interiérech školy expozice, které 
dokládají vysokou úroveň ekologické výchovy ve 
škole a neobyčejně zpestřují vnitřní prostředí. 
Možnost občerstvení během přestávek zajišťuje 
školní kantýna a automat na teplé nápoje. Šatny pro 
tělesnou výchovu po vybavení novým nábytkem 
odpovídají všem hygienickým požadavkům. Všechny 
učebny jsou zařízeny moderním nastavitelným 
nábytkem.  

Pro zajištění větší bezpečnosti věcí žáků jsou šatny opatřeny šatními skříňkami, celkem jich 
bylo pořízeno 402. V šatnách byla nově opravena celá podlaha a stěny jsou nově vymalovány 
barevně. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a také jejich ochrany před  sociálně - 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí byl pořízen kamerový 
systém v interiérech a exteriérech celého areálu školy. 

Pro umožnění studia žáků se specifickými poruchami byl vybudován bezbariérový vstup do 
hlavní budovy školy. Finanční prostředky byly získány z projektu Nadace ČEZ. 

Nový relaxační koutek 

Vnitřní expozice školy 
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V loňském školním roce byla úplně zrekonstruována kotelna školy, včetně nové regulace a 
strojovny, která zajišťuje chod vzduchotechniky a ohřev teplé vody pro školní vyvařovnu. 
Zároveň byla provedena izolace stěny u šaten, která zajistila odstranění vlhkosti prostoru 
šaten. 

2.2.3. Školská rada 

 

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, 
pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se  

na správě školy. Zřizovací listina školské rady při Střední odborné škole, Šumperk, 
Zemědělská 3, byla pod č. j. KUOK 139861/2011 vydána zřizovatelem Olomouckým krajem 
dne 20. 12. 2011 s účinností od 1. 1. 2012. Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí 
podle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

Hlavní úkoly školské rady: 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 
uskutečňování 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení žáků v základních a středních školách 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

f) projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a 
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 
správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 

Složení školské rady ve školním roce 2013/2014 

Předseda:  Ing. Pavel Martínek  zástupce nezletilých žáků 
Místopředseda: Mgr. Vít Sochora  zástupce pedagogů 
Členové:  Ing. Jan Rýznar  zástupce nezletilých žáků 

Ing. Jiří Gonda   zástupce zřizovatele 
Ing. Zdeněk Muroň  zástupce zřizovatele 
RNDr. Jana Bendová  zástupce pedagogů 
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Činnost školské rady ve školním roce 2013/2014 

Na 4. zasedání školské rady (dále jen ŠR), které proběhlo 30. 9. 2013, byla projednána a 
schválena Výroční zpráva za školní rok 2012/2013. Členové ŠR byli seznámeni s výsledky 
doplňujících voleb, jelikož členka Mgr. Irena Jonová přešla na jiné pracoviště. Dále byla 
projednána rezignace člena Ing. Jaroslava Koňarika. Ředitelka SOŠ, Zemědělská 3, Šumperk 
Mgr. Stanislava Beštová přítomným podala podrobnou zprávu o průběhu vzdělávání a 
aktivitách školy.  

Páté zasedání školské rady proběhlo 30. 6. 2014 a mělo na programu tři hlavní body. 
Ředitelka školy Mgr. Stanislava Beštová podala podrobnou zprávu o výsledcích maturitních 
zkoušek 2014 a o počtech přijatých žáků do prvních ročníků. Dále členové ŠR schválili 
dodatek školního řádu a vzali na vědomí podané informace o aktivitách školy, úspěších žáků 
a probíhajících projektech školy. Závěrem všichni členové ŠR přislíbili větší pomoc při 
prezentaci školy. 

Ing. Pavel Martínek, předseda ŠR 



 15 

 

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 školách. Pružnost nových školních vzdělávacích 
programů umožňuje modelovat zaměření podle aktuálních potřeb na trhu práce a podle 
dlouhodobého záměru Olomouckého kraje. Všechny obory vzdělávání se letos vyučovaly 
podle stávajících školních vzdělávacích programů. 

3.1. Přehled výkonů 

DENNÍ FORMA STUDIA 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Počet 
tříd 

Počet 
žáků  tříd žáků tříd žáků tříd žáků tříd žáků tříd žáků 

Cestovní ruch 
65-42-M/02 

2 52 2 56 2 56 2 57 - - 8 221 

Ekologie a životní prostředí 
16-01-M/02 

0,5 15 1 16 1 16 0,5 20 - - 3 67 

Agropodnikání  
41-41-M/01 

0,5 16 0 0 0 0 0,5 11 - - 1 27 

 12 315 

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

1 37 1 16 1 14 1 14 1 14 5 95 

CELKEM 4  4  4  4  1  17 410 

Zdroj: výkaz M 8, k 30. 9. 2013 

 

Průměrný počet ubytovaných:  na domově mládeže:    80 

Průměrný počet stravovaných:  celodenně     65 

obědy SŠ     200 

      obědy ZŠ     35 
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3.2. UČEBNÍ DOKUMENTY OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Studijní obor 
 

Kód  KKOV 
 

 
Učební dokumenty 

 

 
ze dne 

 
Č. j. platnost 

Cestovní ruch 
 

65-42-M/02 
 

24. 8. 2009 
1360/2009 
870/2011 

1. 9. 2009 
1. 9. 2011 

Ekologie a životní prostředí 
 

16-01-M/01 
 

31. 8. 2011 
1370/2010 
871/2011 

1. 9. 2011 

Agropodnikání 
 

41-41-M/01 
 

31. 8. 2011 
1361/2009 
872/2011 

1. 9. 2011 

Veřejnosprávní činnost 
 

68-43-M/01 
 

24. 8. 2009 
1362/2009 
873/2011 

1. 9. 2009 
1. 9. 2011 
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3.3. UČEBNÍ PLÁNY 

Studijní obor:                                                                          65-42-1M/01                    CESTOVNÍ  RUCH  

 1. roč.  2. roč. 3. roč. 4. roč. 
A. POVINNÉ: 
VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ: 

    

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3 3 3 4 
1. CIZÍ JAZYK 4/4 4/4 4/4 4/4 
2. CIZÍ JAZYK 3/3 3/3 3/3 3/3 
ZÁKLADY SPOLEČENS. VĚD 2/1 1 2 1 
ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD   2 2 
MATEMATIKA 3/1 2 2 2 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2/2 2/2 2/2 2/2 
DĚJEPIS 4    
EKONOMIKA 2 2   
EKONOMIKA A MARKETING   2 2 
ÚČETNICTVÍ  2/2 2/2 2/2 
INF. A KOMUN. TECHNOLOGIE 2/2 3/3 2/2  
PRÁVO V PODNIKÁNÍ    2 
ZEMĚPIS CR 4 3   
DĚJINY KULTURY  2 2 2 
TECHNIKA SCR   2  
PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ  1/1 1/1  
PODNIKÁNÍ V PRAXI   3/2 1/1 
PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY  2/1   
REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ SLUŽBY    2 
JAZYKOVÉ PRAKTIKUM 2/2    
CVIČENÍ Z EKONOMIKY  2/2   
ANJ,NEJ V CR   1/1 1/1 
GEOGRAFICKÝ SEMINÁŘ   /1 /1 
VOLITELNÉ:     
ODBORNÝ SEMINÁŘ ZSV 
ODBORNÝ SEMINÁŘ IKT 
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MAT 

   /2 
/2 
/2 

CELKEM 31 33 32  33 
     
B. NEPOVINNÉ:     
3. CIZÍ JAZYK 2 2 2 2 
SPORTOVNÍ HRY 1 1 1 1 
     

 

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. 
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Studijní obor: 41-41-M/01 Agropodnikání 
 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
A. POVINNÉ     
1. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ     
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3 3 3 4 
CIZÍ JAZYK (B1) 4/4 4/4 4/4 4/4 
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD   1 2 
DĚJEPIS 2    
ZEMĚPIS 2    
MATEMATIKA 2 2 2 3 
FYZIKA 2    
CHEMIE 4/1 2/1   
BIOLOGIE A EKOLOGIE 4/1 2/1   
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2/2 2/2 2/2 2/2 
INF. A KOMUNIKAČNÍ  
TECHNOLOGIE 

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

ZÁKLADY MECHANIZACE 2/1 2/1   
PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN  4/1 3/1 2/1 
CHOV ZVÍŘAT  3/1 3/1 3/1 
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ  2 2 2 
MOTOROVÁ VOZIDLA  2 2  
PRAXE UČEBNÍ 2/2 2/2 2/2 2/2 
ÚČETNICTVÍ   2/2 2/2 
ROZVOJ VENKOVA   2  
ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ   1 2 
2. VOLITELNÉ:     
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA    2/2  
ZOOHYGIENA A PREVENCE / OCHRANA 
ROSTLIN 

   
2/2 

SEMINÁŘ ZE  ZSV 
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MATEMATIKY 
SEMINÁŘ Z IKT 

   /1 
 

1/1 
/1 

CELKEM 32 32 32 32 
     
     

 

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, cizího 
jazyka nebo matematiky, z odborných zemědělských předmětů a ekonomických předmětů. 
Praktickou maturitní zkoušku studenti zpracovávají formou písemné práce a její obhajobou. 
Tento studijní obor je zaměřen na obnovu a rozvoj venkova. Do učebních plánů byly zařazeny 
předměty – rozvoj venkova, státní správa a samospráva, ochrana rostlin a další. 

Absolvent se může uplatnit v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci, v nákupních 
a obchodních organizacích, v plemenářských, šlechtitelských a semenářských podnicích, ve 
zpracování a odbytu zemědělské produkce, v samotné podnikatelské činnosti, ve výrobních 
provozech prvovýroby a ve službách spočívajících v obnově venkova a údržbě krajiny. 
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Studijní obor:                                         16-01-M/01              EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
A. POVINNÉ:     
1. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ     
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3 3 3 4 
CIZÍ JAZYK 4/4 4/4 4/4 4/4 
ZÁKLADY SPOLEČENS. VĚD   1 2 
DĚJEPIS 2  1  
MATEMATIKA 2 2 2 3 
FYZIKA 2    
CHEMIE 3/1 3   
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2/2 2/2 2/2 2/2 
EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY   2 2 
INF. A KOMUN. TECHNOLOGIE 2/2 2/2 2/2 2/2 
2. ODBORNÉ:     
BIOLOGIE 4/1    
BOTANIKA 2 3/1   
GEOLOGIE 2    
ZOOLOGIE 2 3/1   
EKOLOGIE  2 2 2 
GEOGRAFIE  2   
HYDROLOGIE  2   
METEOROLOGIE   2  
LESNICTVÍ A MYSLIVOST   3 1 
OCHRANA PROSTŘEDÍ  2 2 2 
PRÁVNÍ PŘÍPRAVA   2 2 
VÝROBNÍ TECH. A ODPADY   2 2 
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ    2 
PRAKT. CVIČENÍ A MONITORING 2/2 2/2 2/2 blok 
CELKEM 32  32  32  32 
3. VOLITELNÉ:     
ODBORNÝ SEMINÁŘ ZSV 
ODBORNÝ SEMINÁŘ CHE 
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MAT 
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIO 
ODBORNÝ SEMINÁŘ Z LES 

   /2 
/2 
/2 
/2 
/2 

 

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, pracovník chráněné krajinné oblasti či pracovník ekologických 
útvarů průmyslových podniků. 
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Studijní obor:                                                68-43-M/01                    VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 
   studium při zaměstnání 

    
 POČET HODIN KONZULTACÍ V ROČNÍKU 
 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 
POVINNÉ      
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 30/30 30/30 20/20 30/30 20/20 
1. CIZÍ JAZYK 30/30 40/40 20/20 30/30 30/30 
2. CIZÍ JAZYK  20/20 15/15 20/20  
MATEMATIKA 20 25 30   
ZÁKLADY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY    25  
ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 30 30    
DĚJEPIS 20     
JAZYKOVÉ PRAKTIKUM 20     
ZEMĚPIS 20     
KULTURA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 10     
PRÁVO    35 35 
VEŘEJNÁ SPRÁVA    45 45 
ZÁKLADY EVROPSKÉHO PRÁVA   20   
EKONOMIKA A VEŘEJNÉ FINANCE 20 15    
PÍSEMNÁ A ELEKTR. KOMUNIKACE  25/25 35/35   
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE* 

10/10 25/25    

ÚČETNICTVÍ   20 15  
STATISTIKA A DEMOGRAFIE   15   
CVIČENÍ K PRÁVU A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ    10 10 
HISTORIE ČESKÉ SPRÁVY   20   
DAŇOVÝ SYSTÉM/ SOCIÁLNÍ A 
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ 

  
15/15 10/10  

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZSV 
ODBORNÝ SEMINÁŘ IKT 
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MAT 

    20 

CELKEM 210 210 210 210 170 

 

Pětiletý obor vzdělávání dálkovou formou studia je zakončený maturitní zkouškou z českého 
jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky, práva, veřejné správy a volitelných 
předmětů. Praktická maturitní zkouška je posluchači vykonávána formou řešení zadaného 
úkolu v programu CODEXIS. 

Po absolvování jsou posluchači připraveni zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy 
správy a samosprávy. Najdou uplatnění jako referenti samosprávy na obecních úřadech či 
jako referenti státní správy v územních nebo jiných orgánech státní správy. 
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3.4. Zahraniční praxe žáků  

Vyvrcholením školního roku se pro vybrané studenty Cestovního ruchu už tradičně stává 
možnost zúčastnit se lukrativních zahraničních odborných praxí. Naši studenti letos pracovali 
v prvotřídních hotelích na ostrovech v Řecku – Samos, Kos, Kréta.  Působili zde v různých 
pracovních pozicích (barman, číšník, recepční, bagážista) čtyři měsíce v mezinárodním 
hotelovém prostředí, ve kterém jako hlavní řeč dominuje angličtina. 

Studenti si odbornou praxí intenzivně zhodnotí své teoretické vědomosti a upevní praktické 
dovednosti. Samozřejmě dojde i k rozšíření schopnosti domluvit se a orientovat se v 
mezinárodním cizojazyčném prostředí. 

Studenti po návratu přistupují ke svému studiu daleko zodpovědněji, protože vidí, jak mohou 
využít výsledky svého studia a jak své znalosti a dovednosti použít v praxi. 

Praktické odborné zkušenosti a dovednosti zvyšují i hodnotu absolventa školy na trhu práce. 
Osobní kontakty navázané v průběhu odborných praxí pak pomáhají i s hledáním uplatnění 
po absolvování školy. 

 

          Filip Slončík (bagážista), ostrov Kréta   Marie Valentová, Nikol Marková, ostrov Kos 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Marie Valentová, Nikol Marková, ostrov Kos 
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4. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

4.1. Pedagogičtí pracovníci ve škole a v domově mládeže 

 

Mgr. Stanislava Beštová  

ředitelka, vyučující matematiku, absolventka PřF UP, obor matematika a zeměpis 
  

Ing. Jan Sýkora 

statutární zástupce, vyučující tělesnou výchovu a ekonomii, absolvent PEF VŠB, obor 
ekonomie  

   

Ing. Jana Andrísková 

vyučující ekologické předměty, absolventka AF VŠZ, obor fytotechnika  

 

RNDr. Jana Bendová  

vyučující výpočetní techniku a matematiku, absolventka PřF UP, obor matematická analýza 

 

Mgr. Kateřina Bieliková  

školní metodička prevence,  

vyučující anglický jazyk, absolventka PdF MU, obor anglický jazyk 

 

JUDr. Jan Foit  

vyučující právo, veřejnou správu a základy společenských věd, absolvent FVB VŠ SNB, obor 
právo 

 

Mgr. Jana Gajová 

vyučující informační a komunikační technologii, absolventka PřF UP, obor matematika a 
výpočetní technika 
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Mgr. Blanka Gieselová  

vyučující dějepis, dějiny kultury a český jazyk, absolventka FF UP Olomouc, obor český jazyk a 
literatura, dějepis a ruský jazyk 

 

Ing. Hana Hradecká  

vyučující ekonomiku a účetnictví, absolventka EF VŠB TU, obor ekonomika průmyslu 

 

Mgr. Vítězslav Jersák 

vyučující informační a komunikační technologii a tělesnou výchovu, absolvent UHK, obor 
učitelství pro střední školy – informatika, tělesná výchova 

 

Mgr. Jarmila Karasová  

vyučující český jazyk a základy společenských věd, absolventka PedF UP, obor český jazyk a 
občanská nauka 

  

Ing. Hana Kauerová 

vyučující chemii a anglický jazyk, absolventka VŠCHT, obor technologie organické výroby 

 

Mgr. Jiřina Klimešová  

vyučující matematiky, absolventka PřF UP, obor matematika a deskriptivní geometrie  

 

Ing. Jaroslav Koňarik  

vyučující zemědělské předměty, absolvent AF VŠZ, obor zootechnika              

 

Mgr. Eva Kostecká  

vyučující anglický jazyk, absolventka PedF UP, MU, obor anglický jazyk  
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Mgr. Maryna Kostiuchenko 

vyučující anglický a ruský jazyk, absolventka VŠ , Doněcká národní univerzita 

 

Mgr. Lenka Lachmanová 

vyučující anglický jazyk, absolventka PřF JEP, obor biologie a chemie  

 

Ing. Jana Lubojacká 

výchovná poradkyně, vyučující ekonomiky a účetnictví, absolventka EF VŠB TU, obor 
národohospodářské plánování 

 

Ing. Aleš Macek 

vedoucí dálkového studia, vyučující zemědělské předměty a ekonomii, absolvent AF VŠZ, 
obor fytotechnika 

 

Mgr. Jolana Maluchová  

vyučující český jazyk, dějepis a německý jazyk, absolventka PdF UHK, PdF MU, FF UP, obor 
český jazyk, německý jazyk a dějepis 

 

Mgr. Radka Mojdlová 

vyučující německý jazyk, zeměpis CR, techniku služeb CR, absolventka UJEP Ústí nad Labem, 
obor němčina a geografie 

 

Ing. Eva Neudertová  

vyučující informační a komunikační technologii, písemnou a elektronickou komunikaci, 
ekonomii, absolventka FPE VŠZ, obor provoz a ekonomika zemědělství 
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Ing. Kateřina Ondráčková   

vyučující základy hotelnictví, technologie přípravy pokrmů, techniku obsluhy a stolování, 
ekonomiku a provoz hotelů, management hotelů, absolventka FMMI VŠB TU, obor 
metalurgické inženýrství 

 

Mgr. Jana Reichlová 

vyučující německý jazyk, absolventka FF UP, obor německý a ruský jazyk 

 

Mgr. Vít Sochora 

vyučující matematiku, základy přírodních věd, tělesnou výchovu, absolvent Ostravské 
univerzity Ostrava, obor matematika a hudební výchova 

 

Mgr. Helena Soklová 

vyučující anglický jazyk, absolventka PdF UK Praha, obor hudební výchova – sbormistrovství, 
univerzita Cambridge (na MD do 30. 6. 2014) 

 

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 

 

Kamila Tichá, BA 

vyučující anglický jazyk, absolventka Cuny – Brooklyn College – humanitní vědy  

 

Mgr. Lenka  Tkadlecová 

vyučující regionální turistické služby, absolventka UTB, obor mediální a kom. studia 
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Mgr. Roman Zajíc  

vyučující tělesné výchovy a biologie, absolvent PedF UP, obor tělesná výchova a biologie  

 

Petra Ryšavá 

vychovatelka, absolventka SPŠ 

 

Milan Kukula 

vychovatel, absolvent gymnázia 

 

Ivana Strouhalová 

vychovatelka, absolventka SPgŠ    

 

Alena Šikulová 

vychovatelka , absolventka SZTŠ 

 

4.2. Provozní zaměstnanci školy a domova mládeže 

 

Jaroslav Beil   - školník 

   

Lenka Hudlíková  - uklízečka 

 

Martin Procházka  - elektrikář 

 

Alena Polešovská  - uklízečka (do 31.12. 2013) 

 

Kateřina  Románková - uklízečka (od 1. 1. 2014) 
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Alena Rábová   - uklízečka 

 

Květoslava Valouchová - 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 
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4.5. Pracovníci dle členění  

 

 Pedagogičtí pracovníci Provozní pracovníci 

 počet přepočtený stav počet přepočtený stav 

Škola 30 28,905 6,04 7,22 

Domov mládeže 4 4 3 3 

Jídelna - - 5 5 

CELKEM 34 32,905 14,04 15,22 

Zdroj: P1 04 
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5. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 

5.1. Informace o přijímacím řízení 

Prezentace školy probíhá každoročně od října do konce ledna. Výchovná poradkyně ve 
spolupráci s předsedy předmětových komisí a s pedagogy navštěvují třídní schůzky rodičů 
žáků devátých tříd a informují je o naší nabídce studijních oborů. Takto prováděný nábor se 
jeví jako nejefektivnější. Snažíme se žákům devátých tříd a jejich rodičům představit naše 
studijní obory s důrazem na uplatnitelnost absolventů. V měsících listopadu a lednu jsme 
pořádali dny otevřených dveří, na kterých pedagogové i naši současní žáci zájemce o studium 
sami provázeli školou a ochotně odpovídali na dotazy. Studenti se zaměřením na hotelový 
provoz připravili prezentaci svých výrobků formou rautu. Vzhledem k příznivému ohlasu 
budeme tento postup zachovávat i v následujících letech a počet dnů otevřených dveří 
budeme navyšovat. Zejména z finančních důvodů pomalu upouštíme od inzerce 
v regionálním tisku. Mnoho zvídavých zájemců se objevuje také na prezentačních výstavách 
škol Olomouckého kraje i krajů přilehlých.  

Kvalitní prezentace oborů vzdělávání je umístěna na webových stránkách školy, kterou 
pravidelně doplňujeme a inovujeme. Dále jsou zpracovány brožury s nabídkou všech 
studijních oborů, které obdrží každý zájemce. Novinkou je virtuální prohlídka školy. 

Pro studium na školní rok 2014/2015 si podalo přihlášku pro denní formu studia v prvním 
kole 137 uchazečů a 17 uchazečů projevilo zájem o dálkovou formu studia. V dalších kolech 
podali přihlášku na denní formu 2 zájemci o studium a pro dálkovou formu 7 posluchačů. 
Všichni uchazeči o studium byli pozváni k přijímací zkoušce a měli splnit kritéria přijetí 
přijímacího řízení formou testu a osobního pohovoru. 

Do oboru vzdělávání Cestovní ruch se přijímací řízení konalo pouze v prvním kole. Do tohoto 
oboru bylo podáno 85 přihlášek, přijímacímu řízení vyhovělo 83 uchazečů, přijato bylo 60 
žáků, odvolání podalo 8 zákonných zástupců, zápisový lístek odevzdalo 46 uchazečů. 
V dalších kolech nebyla podána žádná přihláška. 

Do oboru vzdělávání Ekologie a životní prostředí se přijímací řízení konalo také pouze v 
prvním kole, bylo podáno 19 přihlášek, přijímacímu řízení vyhovělo 19 uchazečů, přijato bylo 
16 žáků, odvolání podal jeden zákonný zástupce, zápisový lístek odevzdalo 11 uchazečů a 
nikdo nevzal zpět zápisový lístek. V dalších kolech pro tento obor nebyla podána žádná 
přihláška. 

Do oboru vzdělávání Agropodnikání se do přijímacího řízení v prvním kole přihlásilo 16 
uchazečů, přijímacímu řízení vyhovělo 16, přijato bylo 16 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 
10. Ve druhém kole přijímacího řízení podali přihlášku dva uchazeči, oba vyhověli kritériím a 
oba odevzdali zápisový lístek. 
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Do oboru vzdělávání Veřejnosprávní činnost v dálkové formě studia se přijímací řízení 
konalo ve třech kolech. Do prvního kola tohoto oboru bylo podáno 17 přihlášek, přijímacímu 
řízení vyhovělo 17 posluchačů, přijato bylo 17. V dalších kolech bylo podáno 6 přihlášek, 6 
uchazečů vyhovělo přijímacímu řízení a všech 6 bylo přijato ke studiu – viz tabulka 5. 2. 

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

Studijní obor 
I. kolo II. kolo III. kolo 

podáno 
přihlášek 

odevzdáno 
Z. L. 

podáno 
přihlášek 

odevzdáno 
Z. L. 

podáno 
přihlášek 

odevzdáno 
Z. L. 

65-62-M/01 
Cestovní ruch 

85 46 0 0 0 0 

16-01-M/01 
Ekologie a životní prostředí 

19 11 0 0 0 0 

41-41-M/01 
Agropodnikání 

16 10 2 2 0 0 

68-43-M/01 
Veřejnosprávní činnost 
 (dálková forma) 

17 
 

5 
 

1 
 

   

 
CELKEM 
 

137 67 7 7 1  

Zdroj: spisy přijímacího řízení SOŠ Šumperk 
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6. VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

Ve školním roce 2013/2014 studovalo na Střední odborné škole, Šumperk, Zemědělská 3, 
celkem 408 žáků, z toho v denním studiu 312 žáků ve 12 třídách a v dálkové formě 96 
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 

V průběhu školního roku přistoupilo na naši školu 18 žáků. Studium během roku na žádost 
rodičů ukončilo 5 žáků. Na jinou školu přestoupili 24 žáci. 

6.3. Výchovná opatření 

 I. pololetí II. pololetí 

Pochvala ředitelky školy 7 11 

Pochvala třídního učitele 12 29 

Napomenutí tříd. učitele 6 9 

Důtka ředitelky školy 2 5 

Důtka třídního učitele 7 6 

Podmíněné vyloučení 0 12 

CELKEM 34 72 
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7. MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Ve školním roce 2013/2014 studovalo v posledních ročnících denního i dálkového studia 99 
žáků a posluchačů. Tři studenti ze třídy 4. H a dva studenti třídy 4. BZ poslední ročník 
neukončili úspěšně a jedna studentka ze třídy 4. H ukončila studium. Z toho vyplývá, že 
maturitní zkoušku skládalo 93 studentů. Maturitní zkoušku složilo úspěšně 78 studentů a 
posluchačů, z toho bylo 13 vyznamenaných, tj. 13,98 % a 15 nevyhovělo maturitním 
požadavkům, což činí 16,13 %. 

Třída/ 
počet studentů 

Maturovalo Nevyhovělo MZ Vykonalo MZ 

4. A/29 29 1 28 

4. H/26 22 2 20 

4. BZ/30 28 9 19 

5. D/14 14 3 11 

Zdroj: Maturitní protokoly 

 

 

Slavnostní vyřazení absolventů ze studia 
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7.1. Výsledky maturitních zkoušek třídy 4. H 

Ve třídě 4. H  oboru Cestovní ruch se vzdělávalo 26 žáků, maturovalo 22 studentů, z nichž 2 
prospěli s vyznamenáním, 18 studentů prospělo a 2 studenti nevyhověli požadavkům 
maturity ze čtyř předmětů. Podáním přihlášky v měsíci listopadu mají možnost zopakovat 
maturitní zkoušky v jarním termínu 2015. 

Přehled hodnocení: 

Předmět 
Známka 

průměr 
1 2 3 4 5 

CJL  Český jazyk a literatura  2 10 6 3 1 2,59 

ANJ Anglický jazyk 3 5 6 7 - 2,81 

MAT Matematika - - - 1 - 4,00 

PRK 
Praktická zkouška z odborných 
předmětů 

12 4 4 1 1 1,86 

OPCR Odborné předměty cest. ruchu 5 3 8 5 1 2,73 

OEP Odborné ekonomické předměty 11 3 5 2 1 2,05 

Zdroj: maturitní protokoly 2014 

 
 

2,418 

 

7.2. Výsledky maturitních zkoušek třídy 4. A 

Ve třídě 4. A oboru Cestovní ruch se vzdělávalo 29 žáků, maturovalo 29, z nichž 7 prospělo 
s vyznamenáním, 21 prospělo a 1 student nevyhověl maturitním požadavkům z jednoho 
předmětu. Podáním přihlášky v měsíci listopadu má možnost zopakovat praktickou maturitní 
zkoušku v jarním termínu 2015. 

Přehled hodnocení: 

Předmět 
Známka 

průměr 
1 2 3 4 5 

CJL  Český jazyk a literatura  11 10 7 1 - 1,93 

ANJ  Anglický jazyk  6 9 9 - - 2,13 

MAT Matematika  - - - 5 - 4,00 

PRK 
Praktická zkouška z odborných 
předmětů 

8 13 4 3 1 2,17 

OPCR 
Odborné předměty cestovního 
ruchu 

10 7 7 5 - 2,24 

OEP Odborné ekonomické předměty 11 9 6 3 - 2,03 

Zdroj: maturitní protokoly 2014 

 
2,138 
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7.3. Výsledky maturitních zkoušek třídy 4. BZ 

Ve třídě 4. BZ oboru Ekologie a životní prostředí se vzdělávalo 30 žáků, maturovalo 28 
studentů, z nichž 1 prospěl s vyznamenáním, 18 prospělo a 9 studentů nevyhovělo 
požadavkům maturity ve čtyřech předmětech. Podáním přihlášky v měsíci listopadu mají 
možnost zopakovat maturitu v jarním termínu 2015. 

Přehled hodnocení: 

Předmět 
Známka 

průměr 
1 2 3 4 5 

CJL  Český jazyk a literatura  3 8 14 2 1 2,64 

ANJ  Anglický jazyk  - 5 6 3 1 3,00 

MAT Matematika  -   1 1 4 7 4,31 

PRK 
Praktická zkouška z odborných 
předmětů 

15 7 4 1 1 1,79 

OCHP Ochrana přírody 3 9 4 2 - 2,28 

EKL Ekologie 7 7 3 1 - 1,89 

EKP Ekonomické předměty 1 4 4 1 - 2,50 

OZP Odborné zemědělské předměty 1 4 4 1 - 2,50 

Zdroj: maturitní protokoly 2014 

 
2,500 

 

7.4. Výsledky maturitních zkoušek 5. D 

Ve třídě 5. D oboru Veřejnosprávní činnost v dálkové formě studia se vzdělávalo 14 
posluchačů, maturovalo 14 posluchačů, z nichž 3 prospěli s vyznamenáním, 8 prospělo a tři 
posluchači neprospěli ve dvou předmětech.  

Přehled hodnocení: 

Předmět 
Známka 

průměr 
1 2 3 4 5 

CJL  Český jazyk a literatura  1 7 5 1 - 2,43 

ANJ  Anglický jazyk  - 1 1 - 1 3,33 

RUJ  Ruský jazyk  1 5 - - - 1,83 

MAT Matematika - 1 1 1 2 3,80 

PRK 
Praktická zkouška z odborných 
předmětů 

10 3 1 - - 1,36 

VES Veřejná správa 10 1 2 1 - 1,57 

PRA Právo 8 4 1 1 - 1,64 

Zdroj: maturitní protokoly 2014 

 
1,971 
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8. Zpráva o činnosti výchovného poradenství a hodnocení prevence 
sociálně patologických jevů za školní rok 2013/2014 

Činnost výchovné poradkyně respektovala plán výchovného poradenství pro školní rok 
2013/2014. Dle metodického pokynu k prevenci záškoláctví a dle vnitřního řádu školy bylo 
provedeno 40 pohovorů se žáky, u pěti z nich byli přítomní rodiče žáků, 8x byla problematika 
projednána telefonicky. Ve 12 případech byla řešena neomluvená absence, která činila 
celkem 364 hodin, v ostatních se projednávalo hlavně nevhodné a podvodné chování žáků 
při vyučování, kouření žáků v areálu školy, výchovné a studijní problémy. Z pohovorů byly 
pořízeny zápisy, které jsou uloženy u ředitelky školy, třídních učitelů, výchovné poradkyně a 
metodičky prevence. 

Ve škole bylo pracováno s 32 integrovanými žáky. Záznamy o jejich vývojových poruchách 
jsou v evidenci výchovné poradkyně. 

V rámci výchovného poradenství pro první ročníky proběhl cyklus přednášek „Zdravý životní 
styl“ s MUDr. Michaelou Potěšilovou. Semináře byly zaměřeny na prevenci pohlavně 
přenosných chorob a nechtěného těhotenství. Pro první ročníky byly zařazeny pracovní 
semináře vedené pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Muratidisovou 
s tematikou „Adaptace žáků na střední škole“ a dále seminář „(Ne)bezpečný sex“ s Mgr. 
Ondryášovou. Dále byla žákům druhých ročníků zprostředkována praktická ukázka života 
handicapovaných občanů prostřednictvím akce „Jak se žije s handicapem“ 

Žáci čtvrtých ročníků jsou průběžně informováni o dalším studiu a uplatnění ve svých 
oborech. Zúčastnili se veletrhu VŠ a VOŠ „Gaudeamus“, který se každoročně koná v Brně. Pro 
žáky třetích a čtvrtých ročníků byly uspořádány besedy s pracovníkem Úřadu práce 
v Šumperku o uplatnění našich absolventů na trhu práce. Rovněž byly zpracovány statistiky 
umístění absolventů, které se rozesílají na příslušné úřady práce. Se studenty besedoval Mgr. 
Marek Polák na téma „Přijímací zkoušky prostřednictvím SCIO testů“. O studentských 
volnočasových, studijních a prázdninových aktivitách proběhl pro žáky třetích a čtvrtých 
ročníků seminář „English Camp“, vedený mladými americkými studenty, kteří nabídli žákům 
možnost prázdninového vzdělávacího pobytu. 

Škola nabízí své studijní obory v přilehlých regionech formou prezentací, inzercí a webových 
stránek, čímž dosahujeme tradičně vysokého zájmu o studium na naší škole (viz přijímací 
řízení). Dále se pravidelně účastníme prezentací středních škol v okresech Olomouckého 
kraje. 

Prevence sociálně patologických jevů se i v loňském roce opírala o Minimální preventivní 
program. Byla zaměřena na nevhodné chování žáků vůči spolužákům a učitelům, na potírání 
drogové závislosti, závislosti na alkoholu, kouření, virtuálních drogách, na prevenci 
záškoláctví, šikany, na potírání vandalismu a kriminality. 

Pro výuku byly použity metody přednášky a videofilmů s následnými besedami se studenty. 
Dále byly využity projektové činnosti žáků, vysvětlování, sledování aktuálního dění, 
upozorňování na konkrétní nebezpečí zneužívání psychotropních látek. Byla také využita 
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nabídka volnočasových aktivit - posilovna, lezecká stěna, tělocvična pro volejbalové a 
florbalové družstvo, lyžařský a vodácký kurz. Žáci mohou každodenně studovat v učebně 
výpočetní techniky i rovněž použít nabízenou literaturu týkající se problematiky sociálně 
patologických jevů. Metodička prevence sociálně patologických jevů poskytovala studentům 
individuální pohovory a konzultace.  

Prevence sociálně patologických jevů byla zaměřena dle Minimálního preventivního 
programu do kapitol: zdravý životní styl, mimořádné situace, multikulturní a etická výchova a 
další aktivity, které podporují spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči a vedou k vytváření 
pozitivního sociálního klimatu školy. Vybraní žáci prvních a druhých ročníků se zúčastnili 
soutěže pořádané Integrovaným záchranným systémem civilní obrany. 

Ve školním roce 2013/2014 výchovná poradkyně a školní metodička prevence absolvovaly 
seminář společnosti SCIO, zaměřený na výběr vysokých škol. 

V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně a metodička prevence spolupracují 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku, s Policií ČR, Úřadem práce, Odborem 
sociálních věcí v Šumperku, Okresním soudem, dorostovým lékařem, třídními učiteli a rodiči. 

Ing. Jana Lubojacká, výchovná poradkyně 
Mgr. Kateřina Bieliková, metodička prevence 
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle zákona 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků a podle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků SOŠ, Šumperk, 
Zemědělská 3, pro školní rok 2013/2014. 

9.1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy 

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

Ředitelka školy docházela na kurz anglického jazyka na soukromou jazykovou školu a 
zúčastnila se dalších akreditovaných seminářů  průběžného vzdělávání.  

9.2.  Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Mgr. Eva Kostecká pro rozšíření své odbornosti dostudovala Vysokou hotelovou školu 
v Praze, obor hotelnictví. 

Ing. Jana Andrísková, učitelka odborných předmětů, si doplňovala studium k pedagogickému 
vzdělání na MENDELU v programu celoživotního vzdělávání s názvem Pedagogické studium 
učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů SŠ. 

Pedagogové se účastnili akreditovaných vzdělávacích kurzů či seminářů, 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). Akreditovaný kurz Zdravotník 
absolvovaly dvě učitelky odborných předmětů cestovního ruchu. 

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 s přiznaným uzpůsobením podmínek 

 1 hodnotitel pro maturitní zkoušku z anglického jazyka, 

 2 hodnotitelé pro maturitní zkoušku z ruského jazyka 

 1 hodnotitel pro maturitní zkoušku z českého jazyka s přiznaným uzpůsobením 
podmínek, 

 1 hodnotitel pro maturitní zkoušku z anglického jazyka s přiznaným uzpůsobením 
podmínek, 
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Pro státní maturitu byl doškolen 1 školní maturitní komisař. Semináře ke státní maturitě 
absolvovalo i vedení školy – ředitelka a její zástupce. 

9.4. Celoživotní vzdělávání poskytované SOŠ Šumperk 

9.4.1. Stávající vzdělávací programy 

SOŠ Šumperk je akreditovanou vzdělávací institucí, která může poskytovat celoživotní 
vzdělávání veřejnosti v oblasti zemědělství, veřejné správy a v rámci DVPP v 6 programech 
výpočetní techniky. 

Škola má následující akreditace: 

1. Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů zaměřených na DVPP. Jedná se 
o 6 programů v rámci informatiky. SOŠ Šumperk získala čestný název „Informační 
centrum SIPVZ“. Má oprávnění školit moduly Z, PO (mírně pokročilí) a v rámci P1 
volitelné moduly „Tabulkové kalkulátory“, „Počítačová grafika a digitální fotografie“ a 
„Publikování na www“. 

2. Akreditace Ministerstva zemědělství pro realizaci rekvalifikačního vzdělávacího 
programu „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“. Škola je jako vzdělávací 
instituce zařazena do trvalé vzdělávací základny MZE.  

3. Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacího 
programu Specializační studium pro školní koordinátory EVVO a vydávání osvědčení o 
jejich absolvování  

Ve školním roce 2013/2014 se rozběhlo studium dvou běhů vzdělávacího programu 
specializačního studia pro školní koordinátory EVVO. Od března 2014 se realizují tato studia 
ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy v Praze a v Ostravě. Studium bylo doplněno 
regionální exkurzí. Závěrečné zkoušky obou vzdělávacích programů proběhnou na konci 
kalendářního roku 2014. 

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 řádně pronajata VŠ báňské Ostrava a slouží jako její odloučené pracoviště. 
Spolupráce je ve výuce cizích jazyků. 

9.4.2. Další vzdělávací programy 

Členové komise ekologických předmětů na základě průzkumu veřejnosti a za podpory vedení 
školy vytvořili vzdělávací programy, o které má veřejnost zájem. Škola na základě žádosti má 
přiděleny akreditace těchto programů:  

 Údržba veřejné zeleně 

 Práce s řetězovou motorovou pilou a křovinořezem. 
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Ve školním roce 2013/2014 proběhl kurz Práce s řetězovou motorovou pilou, který úspěšně 
absolvovalo 17 uchazečů. Všichni absolventi kurzu vyhověli podmínkám závěrečných zkoušek 
a obdrželi certifikát pro výše uvedenou kvalifikaci. 

10. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 

10.1. Přehled aktivit oboru cestovní ruch 

Studenti oboru Cestovní ruch si prověřili své praktické znalosti a schopnosti hned v úvodním 
školním týdnu na adaptačním kurzu prvních ročníků, pro které připravili dny plné napínavých 
a netradičních her, které měly za cíl stmelit budoucí spolužáky a povzbudit je k týmové 
spolupráci. Studenti třetího ročníku připravili pro nové studenty také prohlídku městem 
Šumperk. 

Velkou událostí bývají pro studenty čtvrtého ročníku odborné exkurze, které jsou důležitým 
podkladem pro vykonání praktické maturitní zkoušky. Už v polovině září se konal zájezd třídy 
4. H do Švýcarska a severní Itálie. Rýnské vodopády, Luzern, Jungfrau nebo Benátky – to je 
jen stručný výčet míst, jejichž návštěvu studentská společnost 4. H připravila. Studenti 
oceňovali především příležitost ověřit si své cizojazyčné komunikační schopnosti v praxi. 
Stejně kompletní služby nabízela i studentská společnost třídy 4. A, byť na tuzemské exkurzi. 
I v této společnosti byly pečlivě rozděleny pracovní pozice (průvodci, animátoři, ekonom, 
referenti ubytovacích a stravovacích služeb, účetní) tak, aby poznávací cesta Vysočinou 
proběhla ke spokojenosti všech klientů. Nabízený program také svědčil o profesionalitě 
studentů: kostel na Zelené hoře, bazilika v Třebíči, pivovar Bernard, zámek v Telči, Šiklův 
mlýn a Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově patří k vyhledávaným atraktivitám v Česku.  

K profesnímu vzdělávání studentů oboru Cestovní ruch patří různé kurzy. Letos k nim patřil 
barmanský kurz, školení animátorů a baristický kurz. Na barmanském kurzu se účastníci 
seznámili například se základními pracovními postupy za barovým pultem a dějinami české 
mixologie. Nejvíce studenty samozřejmě bavilo míchání nápojů a jejich prezentace. Všechny 
získané zkušenosti a dovednosti pak zúročili u závěrečné zkoušky, po které obdrželi certifikát 
české barmanské asociace. Školení animátorů bylo zaměřeno na získání praktických znalostí 
a dovedností v tomto oboru. K základním pilířům této výuky patřily animační aktivity 
zaměřené na sport a tanec, na dětskou animaci nebo na výuku moderování. Nedílnou 
součástí byla také jazyková příprava pro animaci v cizím jazyce. Na baristickém kurzu získali 
studenti základní znalosti o druzích kávy, o práci s kávomlýnky a kávovary. Hlavní náplní 
kurzu však byl praktický trénink přípravy různých druhů káv a kávových specialit. 

Už tradicí se na naší škole staly carvingové kurzy a účast na carvingových soutěžích. Na 
letošní celorepublikové soutěži Czech Carving Cup v Českých Budějovicích získali naši 
studenti za vyřezávání ornamentů do dýní a dalších druhů zeleniny a ovoce zlatou, stříbrnou i 
bronzovou medaili a zapsali se tak do dějin tohoto umění v českých zemích. Další významnou 
soutěží byla účast na Mladém průvodci v Ostravě. 

Studenti oboru Cestovní ruch se věnují nejen praktickým činnostem, ale snaží se vyniknout i 
v humanitních oborech. Vždyť dějepisné vzdělávání a všeobecný přehled v humanitních 
oborech je nedílnou součástí profilu absolventa naší střední školy. Proto se škola zapojila do 
projektu „Inovace výuky českých a československých dějin na středních školách 
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v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“. Studenti pracovali v hodinách dějepisu s novými 
pomůckami – novou učebnicí, dějepisným komiksem a interaktivními mapami. Tradiční 
součástí vzdělávání studentů Cestovního ruchu jsou jednodenní exkurze, letos to bylo 
například Muzeum KT v Osvětimi, historické jádro Olomouce a NH  hotel, lázně v Teplicích 
nad Bečvou a Zbrašovské aragonitové jeskyně a Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích. 

Významnou součástí humanitního vzdělávání pak byla účast studentů na různých 
cizojazyčných aktivitách a soutěžích. Studenti všech oborů (tedy i oborů Ekologie a životní 
prostředí a Agropodnikání) zhlédli hru v angličtině v podání britského divadla TNT Theatre. 
Hra vhodně doplnila další divadelní představení, které naši studenti navštěvují 
v šumperském divadle.  

Velkým úspěchem na humanitním poli byla účast našich studentek v krajském kole festivalu 
Ars Poetica – Puškinův památník. Vystoupení našich studentek bylo tak skvělé, že děvčata 
postoupila do celostátní přehlídky, jež se konala v Praze na ruské ambasádě. Děvčata svým 
vystoupením doprovodila odhalení nové Puškinovy busty na ruském velvyslanectví, což jistě 
patří k nevšedním zážitkům. 

Naše škola je také tradiční hostitelkou a pořadatelkou krajského kola konverzační soutěže 
v angličtině pro střední odborné školy. V letošním roce soutěžilo třicet tři studentů z celého 
kraje, jejichž dovednosti hodnotilo šest pedagogů rovněž z celého kraje. Garantem soutěže 
byla Mgr. Eva Kostecká, která za své mimořádné schopnosti při organizování soutěží 
v anglickém jazyce a další intenzivní 

 pedagogickou činnost v oblasti výuky anglického jazyka získala v letošním roce ocenění 
Pedagog Olomouckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy 
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K významným událostem na naší škole 
patřila návštěva a beseda s kandidátem na 
poslance do Evropského parlamentu 
Pavlem Teličkou, jíž se účastnili studenti 
všech oborů. Ti ocenili možnost debatovat 
o aktuálních problémech naší země 
s renomovanou osobností.  

Pro studenty Cestovního ruchu je určen 
vzdělávací projekt „Zkvalitnění ICT 
dovedností žáků SOŠ Šumperk (ECDL)“, 
v jehož rámci se studentům dostane 
nadstandardního vzdělání v oblasti ICT. 
Studenti mohou po absolvování výuky 
skládat zkoušky, jež vedou k získání 
mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL. 

Studenti 3. a 4. ročníků oboru Cestovní 
ruch pracovali po celý rok ve studentských 
společnostech. V nich se učili, jak založit 
firmu, rozdělili si pracovní pozice, vymysleli 
plán podnikání a poté své nápady 
realizovali v praxi. K praktickým výstupům 
studentských společností patřily animační 
akce pro mateřské školy (mikulášské 
nadílky), pořádání odborných exkurzí a 
kurzů (vodácký kurz na Vltavě a exkurze do 
jižních Čech), cateringové akce (americký 

den, svačinková přestávka, spolupráce při 
dnech otevřených dveří školy). Studentské 
společnosti přinášejí především možnost vyzkoušet si skutečné podnikání v rámci školní 
výuky, a tím usnadňují vstup do reálného života a na trh práce. 

Praktické odborné zkušenosti a dovednosti zvyšují i hodnotu absolventa školy na trhu práce. 
Osobní kontakty navázané v průběhu odborných praxí pak pomáhají i s hledáním uplatnění 
po absolvování školy. 

10.2. Přehled aktivit oboru Agropodnikání a Ekologie a životní 
prostředí 

Studenti oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí spolu úzce spolupracují na 
ekologických aktivitách, které jsou pořádány nebo vyhlašovány městem Šumperk a 
olomouckým krajským úřadem. Mimo to se studenti účastní i akcí, které mají 
celorepublikový dosah. Takovouto akcí bylo vysazení již třetího stromu (jeřábu ptačího) pod 
záštitou světové organizace LEAF (Učení o lese) a ENO (Životní prostředí online). Tato 
organizace každoročně spojuje pod heslem „Zasaď strom pro mír“ studenty ze 120 zemí, aby 

Beseda s europoslancem panem Pavlem Těličkou 



 43 

vysazením stromu 23. 9. v pravé poledne symbolicky připomněli Mezinárodní den míru 
vyhlašovaný OSN.  

Studenti oboru Agropodnikání se po celý rok zaměřují na horské a ekologické zemědělství. 
Dále se rozvíjela spolupráce se zemědělským podnikem v Rudě nad Moravou a se společností 
 Bludovská, a. s., kde byly realizovány odborné praxe, i se svazem ekologických zemědělců 
PRO-BIO. 

Výuka a praxe budoucích zemědělců je doplňována odbornými exkurzemi na ekofarmy, 
odbornými přednáškami a návštěvami výstav. I v letošním roce absolvovali studenti tohoto 
oboru autoškolu vedoucí k získání řidičského oprávnění na traktor. Důležitou součástí 
nabídky školy je také možnost získání osvědčení k práci s motorovou pilou a křovinořezem. 

Studenti oboru Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí pokračovali v mimoškolní práci 
v myslivecko-lesnickém, přírodovědném a zahradnickém kroužku. I letos se podíleli na 
přípravě mykologické výstavy ve Vlastivědném muzeu Šumperk a absolvovali odborné 
přednášky k tomuto tématu. 

Již tradičně spolupracovali studenti obou oborů se Střediskem ekologické výchovy Vilou 
Doris v Šumperku na Dnech země a akci Ukliďme si svět. Společně s Vilou Doris a s Lesy ČR se 
studenti podíleli na realizaci naučného programu v parku ve Velkých Losinách, zaměřeného 
na poznávání života v lese, ale mohli se také seznámit s praxí včelaře nebo si vyzkoušet 
rýžování zlata. Další vydařenou aktivitou byla spolupráce na Dni stromů a na Světovém dni 
vody, které byly pořádány pro děti základních škol a širokou veřejnost. 

Velká část mimoškolních aktivit úzce korespondovala s EVVO a zaměřovala se na praktické 
činnosti, znalosti a dovednosti studentů. Patřily sem konference, přednášky, besedy a 
praktické činnosti. 

Rozvoji ekologického myšlení a udržitelného zemědělství se věnovala konference Geopark 
Jeseníky pořádaná Sdružením pro Geopark Jeseníky, jíž se naši studenti aktivně zúčastnili. 

Celosvětově zaměřená pak byla přednáška v rámci kampaně Česko proti chudobě, jež se 
zabývala problematikou změny klimatu a vymíráním některých živočišných a rostlinných 
druhů ve vztahu k intenzivnímu zemědělskému hospodaření. 

Pod odborným vedením Ing. Jaroslava Koňarika pokračovala hydrologická praktika na 
Bratrušovském potoce. Sledování a monitorování fyzikálních vlastností a chemického složení 
vody probíhá dlouhodobě. Setkání s hydrologickou praxí může později studenty motivovat 
k vytvoření závěrečné seminární práce a spoluvytvářet i jejich další profesní rozvoj. 
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K vytváření profesních 
návyků studentů přispívá 
i každoroční účast na 
soutěžích vědeckých a 
technických projektů 
středoškolské mládeže, 
jako je soutěž EXPO 
SCIENCE AMAVET, jíž se i 
letos dobře zhostily naše 
studentky v regionálním 
kole v Brně s pracemi o 
ekozahradě a o dopadu 
klimatických změn na 
zdraví lidí.  

Vyhledávání talentů má 
za úkol i Ekologická 
olympiáda, jejíhož 
krajského kola se 

účastnili i naši studenti s projektem Monitoring invazních druhů rostlin ve vybrané lokalitě, 
za nějž obdrželi 3. místo od odborné poroty tvořené pracovníky Správy CHKO a pracovníky 
odborů životního prostředí. Stejně úspěšně reprezentovali studenti naši školu na 10. 
středoškolské konferenci v Praze, která je každoročním vyvrcholením ekologických aktivit 
středoškoláků. Konference proběhla v prostorách MŠMT pod záštitou dlouholeté 
předsedkyně Klubu ekologické výchovy (dále jen KEV) paní docentky Milady Švecové. 

Vyvrcholením činnosti EVVO byla účast ředitelky školy Mgr. Stanislavy Beštové na setkání 
koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje v prostorách KÚ Olomouckého 
kraje. Na organizaci setkání se podílel KEV ve spolupráci s odborem školství a tělovýchovy a 
spoluorganizátorem byla také naše škola, která v rámci globálního grantu Olomouckého 
kraje úspěšně zrealizovala specializační studium koordinátorů EVVO celého Olomouckého 
kraje. 

Během celého školního roku probíhaly dílčí úpravy a údržba botanické zahrady, arboreta, 
sadu historických odrůd, geologické stezky, historického parku s památnou lípou, které jsou 
už nedílnou součástí zelených ploch města Šumperka. Využívána k výuce byla také přírodní 
učebna v arboretu, jež byla zbudována v minulém školním roce. Celý areál školy slouží žáků 
ZŠ a veřejnosti k relaxaci a odpočinku. 

Naše soutěžící studentka- EXPO SCIENCE AMAVET 
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10.3. Ocenění ve sportovních soutěžích 

 

1. místo - okresní kolo šplh – 
dívky 

1. místo - krajské kolo 
sportovního lezení – dívky 

1. místo - krajské kolo 
sportovního lezení – hoši 

1. místo - atletický memoriál – 
jednotlivci (Adéla Dubová) 

1. místo - okresní finále 
minikopané - dívky 

 

 

-  2. místo – okresní kolo středoškolského atletického poháru Corny - dívky 

- 2. místo - okresní kolo - stolní tenis – dívky 

-   2. místo - okresní kolo - volejbal – dívky 

-   2. místo - okresní kolo - volejbal – hoši 

- 2. místo - okrskové kolo - florbalu – hoši 

- 2. místo - krajské kolo sportovního lezení – jednotlivci (Edita Korytarová) 

- 2. místo - krajské kolo sportovního lezení – jednotlivci (Adam Hojgr) 

- 2. místo - okrskové kolo - košíková – hoši 

- 2. místo – okresní kolo silový víceboj – jednotlivci (Edita Korytarová) 

- 2. místo - atletický memoriál – jednotlivci (Tomáš Kostecký) 

-  2. místo – okresní kolo - silový víceboj – dívky 

-  2. místo – okresní kolo - silový čtyřboj – dívky 
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-  3. místo - okresní kolo - stolní tenis – hoši 

- 3. místo - okresní kolo - přespolní běh – dívky 

- 3. místo - okrskové kolo - volejbal – dívky 

- 3. místo - okresní kolo - šplh – hoši 

- 3. místo - krajské kolo - šplh – dívky 

- 3. místo - okresní kolo - silový víceboj – jednotlivci (Edita Korytarová) 

-  3. místo - okresní kolo - košíková – dívky 

-  3. místo – okresní kolo - basketbal - dívky 

-  3. místo – krajské kolo - silový čtyřboj – dívky 

-  3. místo mohelnická laťka – (Lucie Dolečková) 

 

- 4. místo - krajské kolo - šplh – jednotlivci (Edita Korytarová) 

 

10.4. Přehled ocenění a poděkování 

V průběhu školního roku získali studenti a škola tato ocenění: 

- místo - ARS POETICA Puškinův památník, kategorie B – oblast hudebního projevu 

- místo - okresní kolo SOČ, obor Ochrana a tvorba životního prostředí 

- místo - okresní kolo SOČ, obor Zemědělství, lesní a vodní hospodářství 

- 2. místo - okresní kolo SOČ, 
obor Zemědělství, lesní a vodní 
hospodářství 

 zlatá medaile v carvingové 
soutěži CZECH CARVING CUP 
pro začínající řezbáře 

 stříbrná medaile v carvingové 
soutěži CZECH CARVING CUP 
pro začínající řezbáře 
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 4 diplomy za účast v carvingové soutěži CZECH CARVING CUP udělené odbornou 
komisí  

 zlatá medaile v carvingové soutěži melounový šampionát 

 stříbrná medaile v carvingové soutěži melounový šampionát 

 3 bronzové medaile v carvingové soutěži melounový šampionát 

 diplom za účast v carvingové soutěži melounový šampionát 

 

- místo - celostátní soutěž Svět patří nám - disciplína Marketingová prezentace 
poznávacího zájezdu – jednotlivci 

- 3. místo - celostátní soutěž Svět patří nám – družstev 

- 3. místo - krajské kolo - 19. ročník Ekologické olympiády – jednotlivci 

 

 Talent Olomouckého kraje - Kristýna Krňávková 

 Titul Zelená škola Olomouckého kraje 

 2 účastnické listy za soutěž Mladý průvodce - jednotlivci 

 13. místo – celorepubliková soutěž zemědělských škol – jednotlivci 

 

Poděkování od Střediska volného času Doris Šumperk za spolupráci při zajišťování 
sportovních soutěží 

Poděkování za účast družstva studentů naší školy v 5. ročníku soutěže Mladý průvodce na 
téma: „Dovolená není nuda, aneb je libo 
trochu adrenalinu?“ 

Poděkování studentům SOŠ Šumperk, 
Zemědělská 3 za realizaci zahradní slavnosti 
s názvem „Kouzelná zahrada“ včetně 
občerstvení 

Ocenění Pedagog Olomouckého kraje paní 
kolegyni Mgr. Evě Kostecké. 
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10.5. Společné aktivity 

K významným společenským akcím naší školy patří slavnostní přijetí studentů do 1. ročníku. 
Letos se konalo 6. října v odsvěceném klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Zde byli 
studentům i rodičům oficiálně představeni vyučující jednotlivých předmětů a také zde 
poprvé veřejně a ve slavnostním oděvu vystoupili žáci, aby převzali pamětní list z rukou 
ředitelky školy, která jim zároveň popřála hodně úspěchů ve studiu na naší škole.  

Především studentům maturitního ročníku denního i dálkového studia je určen ples školy. V 
letošním školním roce se konal 22. listopadu v Kulturním domě v Šumperku. Hlavní náplní je 
slavnostní dekorování studentů – maturantů a samozřejmě jde také o společenské setkání 
učitelů s maturanty a jejich rodiči. Plesu se také v hojné míře účastní absolventi naší školy, 
kteří zde mají možnost potkat své bývalé spolužáky a učitele.  

Významnou charitativní akcí naší školy je „Adopce na dálku“. Již deset let přispívají studenti 
naší školy na vzdělávání Johna Slweebaye z Haiti prostřednictvím Arcidiecézní charity v 
Olomouci. Letos pro naše studenty připravily pracovnice charity workshopy, při kterých žáci 
poznávali potřebnost charitativní pomoci pro chudobné části světa.  

Úryvek z dopisu Johna Sweelbaye naší škole:  

Když Ti píšu tyto krátké řádky, tak se cítím moc šťastný. Jsi můj dobrodinec, takže Ti chci 
hlavně poděkovat za to, že neustáváš v pomoci.  

Jak se Ti daří, moje milá kmotro? Já tady na Haiti se snažím nepolevovat v úsilí ve škole, kde 
mám stále dobré výsledky. Navzdory chudobě naší země mi to dodává odvahu. Musím 
pracovat, abych mohl třeba jednou být ten, kdo potáhne tuto zemi, povede ji k rozvoji. 
Kmotřičko, děkuji a stotisíckrát děkuji za možnost přijímat Tvoji pomoc už skoro deset let. 
Nemám možnost Ti to splatit, ale jednou budeš zahrnuta požehnáním. V tom je velikost 
Boha…  
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11. PROJEKTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 

 

11.1. Přehled projektů 

 

Projekt: The Revival of the Slavic people during the period 17th - 19th century 

Program: Comenius – Projekty partnerství škol 

Realizace: září 2013 – srpen 2015 

Projekt se realizuje 

 

Projekt: Inovace a zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk 

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Realizace: březen 2012 – únor 2014 

Projekt úspěšně zrealizován 

 

Projekt: Zkvalitnění ICT dovedností žáků SOŠ Šumperk (ECDL) 

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Realizace: duben 2014 – prosinec 2014 

Projekt se realizuje 

 

Projekt: Adaptační kurzy na SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3 

Program: Granty a dotace města Šumperk 

Realizace: září 2014 

Podáno v lednu 2014 – projekt podpořen a úspěšně zrealizován 
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Projekt: Program I – podpora celoroční sportovní činnosti 

Program: Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje 

Realizace: leden – prosinec 2014 

Projekt se realizuje 

 

Projekt: Výukový program: včela = život 

Program: Granty a dotace města Šumperk 

Realizace: duben – září 2014 

Projekt nepodpořen 

 

Projekt: Vyučování v přírodě II. 

Program: Program podpory EVVO Olomouckého kraje 2014 

Realizace: duben – prosinec 2014 

Projekt se realizuje 

 

Projekt: Včela = život 

Program: Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje 

Realizace: leden – prosinec 2014 

Projekt se realizuje  

 

Projekt: Kofinancování evropských vzdělávacích programů 

Program: Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje 

Realizace: září 2013 – červenec 2015 

Projekt se realizuje  
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Projekt: Vyučování v přírodě II. 

Program: Lesy ČR 

Realizace: duben – prosinec 2014 

Projekt podpořen, realizuje se  

 

Projekt: Vyučování v přírodě II. 

Program: finanční příspěvek z Fondu životního prostředí města Šumperka 

Realizace: červenec 2014 – červen 2015 

Projekt ve fázi schvalování  

 

11.2. Partnerství v projektech 

 

Projekt: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji 

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Realizace: září 2013 – červen 2015 

Projekt se realizuje  

 

Projekt: Inovace výuky českých a československých dějin 20. století na středních školách v 
Olomouckém a Moravskoslezském kraji  

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Realizace: září 2013 – červen 2014 

Projekt zrealizován 
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Projekt: Popularizace zemědělských věd na základních a středních školách k badatelsky 
orientované výuce 

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Realizace: září 2014 – červen 2015 

Projekt nepodpořen 

 

Projekt: Badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání 

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Realizace: září 2014 – červen 2015 

Projekt ve fázi schvalování 

 

11.3. The Revival of the Slavic people during the period 17th - 
19th century 

Mezinárodní projekt Comenius se na naší škole rozběhl již podruhé. Kromě naší školy je do 
projektu zapojena sportovní škola v bulharském Slivenu, škola v polském Skoczowě a 
gymnázium Andreje Škrábika ze slovenského Rajce. Hlavní pracovní náplní studentů je 
srovnávání procesů národního obrození v jednotlivých zemích a vzájemné setkávání 
studentů a pedagogů zúčastněných škol.  

První takovéto setkání se uskutečnilo na začátku dubna letošního roku v základní škole ve 
Skoczowě. Studenti jednotlivých škol předvedli své prezentace z národních dějin 17. - 19. 
století, v prostorách školy absolvovali také hodiny polského jazyka a výuky angličtiny se 
zúčastnili v muzeu polské spisovatelky Zofie Kossak, v jehož areálu byli ubytováni společně se 
studenty ostatních škol. K nevšedním zážitkům pobytu v Polsku patřila návštěva Raclawické 
panorámy ve Wroclavi, zobrazující slavnou bitvu u Raclawic, jež se stala symbolem polského 
boje za svobodu. Novodobými symboly svobody se ve  Wroclawi stali v 80. letech minulého 
století trpaslíci, za které se tehdy převlékali demonstranti proti komunistickému režimu. 

V červnu jsme pak se studenty navštívili Bulharsko. Studenty nadchla netradiční výuka, jež 
probíhala na černomořských plážích, ale i v horách, na místech spjatých s bulharskou národní 
historií, jako bylo bojiště slavné bitvy proti Turkům, vedené Vladislavem Warnencikem-
Jagellonským ve Varně, nebo vrch Stoletov, kde spojené rusko-bulharské vojsko uštědřilo 
Turecku v roce 1878 tak významnou porážku, že zapříčinila vznik samostatného Bulharska. 
K důležitým zážitkům patřila i návštěva míst svázaných s kulturním dědictvím Bulharska: 
starobylého Nesebaru s jeho pravoslavnými kostely i antickými památkami, skalního kláštera 
v Aladze, skanzenu Etara s jeho polozapomenutými řemeslnými i potravinářskými výrobky, 
skanzenu Damascena, jenž v sobě snoubí jak muzeum výroby růžového oleje, tak i novou 
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výrobnu tohoto tradičního bulharského „národního pokladu“.  Zavítali jsme však i na místo 
patřící do předbulharské historie, do thrácké hrobky. 

Nejvíce však studenty překvapovalo zaujetí českých vlastenců, obrozenců a nadšenců, kteří 
v 70. letech 19. století odjížděli do nově vznikajícího Bulharska, které zoufale postrádalo 
vlastní intelektuální elitu, jež by vyučovala ve školách, podílela se na vědeckých výzkumech a 
budovala prosperující hospodářství. Mnozí Češi, ať už to byli učitelé matematiky, 
podnikatelé, pracovníci státní správy nebo archeologové, zanechali nesmazatelnou stopu 
v bulharské historii, 

Největším přínosem našeho projektu je poznání, že evropské kulturní dědictví není něco 
odtažitého, něco, co se nás netýká, ale nedílná součást naší společné evropské minulosti. 
Chceme v našich studentech budovat pocit hrdosti na to, že jsou Češi a Evropané, a že 
uznávat nadosobní hodnoty v 21. století není jen klišé vhodné do učebnicových textů. 

Mgr. Jolana Maluchová, koordinátorka 

11.4. Projekt Zkvalitnění ICT dovedností žáků SOŠ Šumperk 

Naše škola odstartovala v dubnu projekt, díky němuž budou moci studenti získat certifikát 
European Computer Driving Licence, přezdívaný také jako řidičák na počítač. 
V rámci projektu „Zkvalitnění ICT dovedností žáků SOŠ Šumperk (ECDL)“ s reg. č. 
CZ.1.07/1.1.26/03.0008“ vznikne vzdělávací program, jehož prostřednictvím škola 
studentům umožní získat specifickou kvalifikaci nad rámec běžně poskytovaného vzdělávání. 
Cílem projektu je přispět k rozvoji klíčových dovedností studentů v oblasti ICT a ke zvýšení 
počítačové gramotnosti, která je v současné době neodmyslitelným předpokladem pro 
budoucí úspěšné uplatnění žáků na trhu páce nejen v ČR, ale i v celosvětovém měřítku. Testy 
k získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL bude v závěrečné fázi skládat 30 
vybraných studentů, a to po absolvování všech sedmi vzdělávacích modulů.  

Mgr. Marcela Kropáčová, koordinátorka 

11.5. Projekt Inovace výuky českých a československých dějin 
20. století na středních školách v Olomouckém a 
Moravskoslezském kraji 

Do toho projektu se na naší škole zapojili ve školním roce 2013/2014 žáci 1. A. Zapojení do 
projektu představovalo především testování nových učebních pomůcek, které vznikly na FF 
UP v Olomouci. Šlo především o učebnici "České země a Československo ve 20. století" a 
komiks "Kde domov můj". Kromě toho jsme také využívali materiály (především dobové 
prameny) umístěné na webu www.dejinyvpohode.cz . Součástí tohoto webu jsou i 
interaktivní mapy a pracovní listy k dané problematice. Žáky nejvíce zaujala práce s 
dobovými prameny a komiks. Všechny učební materiály máme i nadále k dispozici a budeme 
je podle potřeby využívat v hodinách dějepisu i v dalších letech. 

Mgr. Blanka Gieselová, koordinátorka 

 

http://www.dejinyvpohode.cz/
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11.6. Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělání 
v OK 

Naše škola patří v rámci okresu Šumperk mezi školy s dlouholetou tradicí. V rámci projektu 
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji vyvíjí ve škole 
činnost přírodovědný kroužek, který navštěvují ve svém volném čase studenti naší školy 
společně se žáky partnerských základních škol. Žáci se pod vedením zkušených pedagogů 
zaměřují především na praktické činnosti spojené s ochranou a kultivací přírodního 
prostředí. 

Přírodovědný kroužek vede Ing. Jana Andrísková, pod jejímž vedením se členové scházejí 
každé pondělí po vyučování a věnují se nejrůznějším aktivitám. Naučili se roubovat stromy, 
připravovali bylinné léčivé přípravky, učí se poznávat různé druhy rostlin a vyrábí dekorativní 
předměty z přírodních materiálů. Pečují rovněž o školní zahradu a naši mini ZOO, kterou tvoří 
divoké prase Beruška, ovce 
kamerunské, kachny, bažanti a 
holubi.  

Mgr. LenkaTkadlecová,  
koordinátorka 

 

 

 

 

 

Přírodovědný kroužek žáků SŠ 
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12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a jiných kontrol 

12.1. Odbor životního prostředí 

Dne 10. 9. 2013 byla na škole provedena kontrola odboru životního prostředí Městského 
úřadu Šumperk na dodržování zákona o odpadech, která je prováděna na základě ust. § 27 
odst. 1 písm. f) a odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a dle ust. § 79 odstavce 1 
písm. e) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a podpůrně se řídí kontrolním řádem obsaženým v části třetí zákona č. 
552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem kontroly bylo: 

- dodržování povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle 
ust. § 17 zákona o ochraně ovzduší. Závěr: Při provozování stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší nebylo 
zjištěno porušení zákona o ochraně ovzduší. 

- dodržování povinností stanovených v ust. § 16 zákona o odpadech. Závěr: Pro rok 
2011 považuje kontrolní orgán za porušení z č. 185/2001 Sb. o odpadech ust. § 39, 
kdy při vyprodukování nebezpečných odpadů nad 100 kg je ohlašovací povinnost. 
Tato ohlašovací povinnost za rok 2011 nebyla splněna. 

12.2. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Kontrola naší školy zaměřená na dodržování povinností stanovených předpisy o požární 
ochraně proběhla dne 11. 10. 2013 se zpracovaným zápisem podle ust. § 31 odst. 2. Zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární 
ochraně“). 

Tematická kontrola byla provedena v souladu s ust. § 31 odst. 1 písm. a), g) a h) a ust § 35 
písm. a) a c) zákona o požární ochraně a ust. § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci). 

Cílem kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 
v souvislosti s provozováním činností v objektu SOŠ Šumperk – internát v těchto bodech: 

1. Dokumentace o začlenění  

Dokument je v souladu s § 28 a 40 vyhlášky o požární prevenci. Začlenění odpovídá 
provozovaným činnostem. 

2. Množství, druhy a způsob vybavení přenosnými hasicími přístroji 

V době konání požární kontroly byl předložen doklad o vybavení přenosnými hasicími 
přístroji. 
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3. Provozuschopnost přenosných hasicích přístrojů  

Kontrolou bylo zjištěno, že jsou hasicí přístroje opatřeny kontrolním štítkem a plombou 
na spouštěcí armatuře. 

4. Umístění a přístupnost přenosných hasicích přístrojů 

V době kontroly byly namátkově kontrolovány práškové hasicí přístroje, byl zjištěn trvalý 
a volný přístup. 

5. Provozuschopnost zařízení pro zásobování požární vodou 

Zjištění: kontrolované zařízení je schopno hasebního zásahu. 

6. Přístupnost zařízení pro zásobování požární vodou 

Zjištění: dvířka hydrantových skříní byla zaplombována a opatřena kontrolním štítkem. 

7. Doklady o provádění kontrol a revizi elektrovodů, rozvodu plynu, bleskosvodů a 
komínů ve stanovených lhůtách 

Kontrole předloženy všechny doklady. 

8. Označení rozvodných zařízení elektrické energie hlavních vypínačů elektrického 
proudu, uzávěrů vody, plynu a jejich přístupnost 

Zjištění: v době kontroly v souladu s ustanoveními vyhlášky o požární prevenci. 

9. Trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest 

Zjištění: únikové cesty v době kontroly volně průchodné bez zábran v souladu 
s požadavky s ustanoveními vyhlášky o požární prevenci. 

10. Označení nouzových východů a směrů úniku 

Zjištění: v době kontroly bylo zjištěno, že na internátě jsou směry úniku špatně označeny, 
což je v rozporu s ustanovením vyhlášky o požární prevenci. Dne 12. 10. 2013 byla závada 
odstraněna, směry úniku byly upraveny dle skutečného stavu. 

11. Požární poplachové směrnice – způsob vyhlašování požárního poplachu, aktuálnost 
telefonních čísel, zveřejnění a přístupnost.  

V době kontroly byly předloženy dokumenty, byly dobře viditelné a přístupné pro 
všechny osoby. Jejich obsah souhlasí s aktuálním seznamem telefonních linek. 
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12.3. Odbor dopravy 

Dne 19. 2. 2014 proběhla na škole kontrola státního dozoru pro provozování autoškoly 
v samotné působnosti svěřené orgánům Městského úřadu Šumperk, odbor dopravy.  

Předmětem kontroly bylo: 

- Registrace k provozování autoškoly 

- Registrace vydána na skupiny řidičských oprávnění 

- Evidence výcviku a zařízení 

- Třídní knihy 

- Průkazy žadatelů 

- Hlášení o zahájení výcviku řízení motorových vozidel 

- Žádosti o přidělení termínu zkoušek a přidělení termínu zkoušek od Městského úřadu 

- Profesní osvědčení a lékařské prohlídky osob provádějících výcvik 

- Kontrola všech vozidel 

Zjištěné závady: pouze drobné administrativní nedostatky, které byly odstraněny na místě. 
Jinak vše v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole. 

12.4. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Ve dnech 16. 7 a 1: 8. 2014 byla provedena kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR o 
provádění plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného. 

Byly kontrolovány mzdové listy a přehledy vyměřovacích základů. 

Kontrolou bylo zjištěno: 

1. Správnost stanovení vyměřovacích základů jednotlivých pracovníků a výše pojistného 
byla ověřena kontrolou mzdového listu za měsíce 1/11 – 6/14. Kontrolou nebyly 
zjištěny nedostatky. 

2. Dodržování oznamovací povinnosti zaměstnavatele bylo ověřeno kontrolou 
skutečného stavu pracovníků s evidovaným stavem v IS Klientského pracoviště 
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a kontrolou plnění oznamovací 
povinnosti za měsíce 1/11 – 6/14. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
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13. Základní údaje o hospodaření školy 

Ve smyslu § 7, odst. 2, vyhl. č. 15 a Zásad řízení příspěvkových organizací zřizovaných 
Olomouckým krajem jsou podrobné údaje o hospodaření školy uvedeny v ekonomické části 
výroční  zprávy o činnosti školy dle výše uvedeného paragrafu odst.3. 

Základní přehled nákladů a výnosů za rok 2013 je uveden v tabulce: 

  Hlavní činnost 
tis. Kč 

Doplňková činnost 
tis. Kč   

 
Plán na rok 

2013 
Skutečnost  

2013 
Plán na rok 

2013 
Skutečnost 

2013 

Náklady celkem 29 524 29 747 1 148 1 192 

z toho:     

spotřeba materiálu 2 600 2 618 380 398 

spotřeba energie 1 780 1 799 150 152 

opravy a udržování 1 055 1 057 50 55 

cestovné    100  126 0 0 

ostatní služby 1 680 1 687 30 36 

mzdové náklady 14 879 14 879 256 255 

zákonné sociální pojištění 4 859 4 859 74 74 

odpisy dlouhodobého majetku 849 880 109 109 

ostatní náklady z činnosti 1 722 1 842 99 113 

      

      

Výnosy celkem 30 112 28 999 1 460 1 493 

z toho:     

tržby z prodeje služeb 3 000 3 043 1 000 1 020 

ostatní výnosy 476 630 10 12 

výnosy z pronájmu 0 0 450 461 

příspěvky a dotace na provoz 26 636 25 326 0 0 

Hospodářský výsledek před 
zdaněním -- - 748  

- 
+ 301 

Zdroj: spisy ekonomického úseku školy 

Od 1.1.2014 vede škola účetnictví v plném rozsahu. 

Po kladném výsledku hospodaření – zisku v roce 2012 bylo snahou vedení školy zajistit 
stejný, kladný výsledek hospodaření i v roce 2013 a vytvořit tak zisk. Po důkladném rozboru, 
posouzení a konzultaci se zřizovatelem bylo doporučeno a rozhodnuto o provedení odpisu 
starých pohledávek, které v účetnictví školy přetrvávaly od roku 1995, kdy došlo k delimitaci 
(sloučení) bývalého školního statku Střední zemědělské školy Šumperk s nynější školou. 
Tímto krokem škola převzala veškeré pohledávky a závazky bývalého školního statku, z nichž 
některé byly vedeny v účetnictví ještě do roku 2013. Jednalo se vesměs od samého počátku 
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o zcela již nedobytné pohledávky, které byly celou dobu v soudním nebo exekučním řízení, 
šance na jejich úhradu od dlužníků byla ve všech případech nulová. 

Jednorázovým odpisem těchto starých pohledávek ve výši cca 375 tis. Kč bylo nutné vytvořit 
výsledek hospodaření záporný, tj. ztrátu, aby mohlo dojít k úhradě vytvořené ztráty, 
vytvořené odpisem těchto pohledávek účetně z rezervního fondu školy, kam byla tato 
převzatá celková hodnota závazků a pohledávek v roce 1995 zaúčtována, a který byl tímto 
krokem od roku 1995 vlivem delimitace nekrytý finančními prostředky byl veden pouze 
účetním zápisem těchto pohledávek, bez finančního krytí.  

Hospodářský výsledek školy v roce 2013 byla ztráta ve výši 447.656,38 Kč, jednorázově 
vytvořená právě z výše uvedených důvodů tak, aby v budoucnu tyto staré, nedobytné 
pohledávky již nefigurovaly v účetnictví školy. 

Tento nezbytný, i když riskantně se jevící krok jednorázového odpisu starých pohledávek 
vysoké hodnoty 375 tis. Kč, ale nemá v žádném případě negativní vliv ani žádný daňový 
dopad na hospodaření školy v roce 2014. Dojde pouze k určitému účetnímu (nikoli 
finančnímu) zápisu, a tím ke snížení nekrytého rezervního fondu. V letech 2011 a 2012 škola 
vytvořila dostatečně vysoký zisk svým efektivním hospodařením tak, aby značná část tohoto 
zisku zůstala v rezervním fondu. Tato tzv. „pohotovostní rezerva“ pro rok 2014 a další roky je 
pro případ, že dojde k neočekávané ekonomické situaci v hospodaření školy, což je 
v současné době i z hlediska ekonomické perspektivy málo pravděpodobné. 

Jako jeden z hlavních úkolů pro další roky má škola stanovený cíl v ekonomické oblasti a to 
vynakládat finanční prostředky tak, aby bylo dosaženo zisku v dalších letech a důsledně 
pokračovat v dodržování nastaveného funkčního systému vnitřní finanční kontroly. 

Provozní prostředky školy, které mají každoročně klesající tendenci, budeme i nadále 
průběžně doplňovat o finanční i nefinanční příspěvky, které škola získává z projektů, dotací a 
darů. Tyto příspěvky jsou využívány pro náročné části výuky, hlavně odbornou praxi, dále 
jsou určeny na pořizování materiálu pro volnočasové aktivity studentů, sportovní a zájmové 
kroužky či myslivecko-lesnický kroužek, na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. 

V doplňkové činnosti se budeme snažit najít novou motivaci ke zvyšování výnosů ze 
stravovacích služeb, z ubytovacích služeb a z pronájmů nebytových prostor. Právě tržby za 
tyto poskytované služby tvoří zdroj dalšího přísunu finančních prostředků do školy, které 
jsou dále investovány do oprav a údržby majetku a celého areálu školy. 

Velkým přínosem pro školu se jeví účast v projektech z EU, které jsou významným přínosem 
finančních prostředků nad rámec rozpočtu školy. V tomto započatém úsilí bude škola 
pokračovat i nadále. 
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14. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery 

14.1. Činnost Sdružení rodičů a veřejnosti, o. s., při SOŠ 

Činnost Sdružení rodičů a veřejnosti při Střední odborné škole, Šumperk, Zemědělská 3, (dále 
jen O. S. SRV) byla ve školním roce 2013/2014 v souladu se stanovami tohoto občanského 
sdružení.  V prosinci roku 2009 byly potvrzeny nové stanovy, které umožňují O. S. SRV 
spolupráci se školou při organizování ekologických programů pro veřejnost a v komunitních 
projektech v oblasti společenskokulturní, umělecké, zdravotněsociální, sportovní, 
preventivní a volnočasové. 

O. S. SRV pomáhalo v rámci bohaté mimoškolní činnosti především při prezentaci školy a 
podílelo se na finanční podpoře a odměnách pro žáky dosahující vynikajícího prospěchu či 
mimořádných úspěchů. Žákům byly hrazeny cestovní výdaje na soutěže, olympiády a 
veškerou reprezentaci školy.  Sdružení přispívá každému žákovi 1. ročníku na lyžařský 
výcvikový kurz a žákům 2. ročníků na sportovně turistický kurz. Značnou částkou přispívá O. 
S. SRV na stužkovací a reprezentační ples školy. Za vynikající výsledky a vzornou prezentaci 
školy obdrželi žáci finanční poukazy na odběr sportovního zboží dle vlastního výběru. Příjmy 
sdružení jsou tvořeny příspěvky rodičů a zákonných zástupců ve výši 250,- Kč na žáka či 
posluchače DS. 

Ing. Pavel Martínek 
předseda O. S. SRV 
 

14.2. Spolupráce se základní organizací Českomoravského 
odborového svazu pracovníků školství 

Vedení školy uzavřelo se základní organizací ČMOS PŠ při naší škole dne 31. ledna 2014 
novou kolektivní smlouvu s platností jeden rok. 

Ředitelka školy pravidelně projednává s předsedou ZO ČMOS PŠ personální otázky v 
organizaci, dále informuje o zamýšlených záměrech, hlavně v oblasti personalistiky a provozu 
školy. Předseda je seznamován se všemi novými vnitřními předpisy a je informován 
vedoucími úseků o peněžních prostředcích a hospodaření s nimi v rámci školy. Ředitelka 
školy předložila předsedovi ZO ČMOS PŠ k projednání návrh rozpočtu čerpání prostředků 
FKSP. Předseda ZO uděluje písemný souhlas s přidělováním prostředků z FKSP všem 
zaměstnancům. 

JUDr. Jan Foit 
předseda ZO ČSMO 
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Seznamy žáků  ve školním roce 2013/2014 

Třída 1.A 

Čermáková Darina     Konrád Ondřej 

Kochwasserová Helena    Kubíková Hana 

Kolaříková Kamila     Libišová Andrea 

Obšil Daniel      Machalová Pavlína 

Pospíšil Filip      Moravcová Renata 

Pregetová Iveta     Ondráčková Dita 

Prokopová Lucie     Pernická Veronika 

Přenosilová Nikola     Raczková Karolína 

Seidl Ondřej      Špaček Roman 

Všetečková Denisa     Krmelínová Petra 

Hadříková Dominika     Štusáková Jana 

Krkoška Radim     Dostálová Monika 
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Třída 1.H 

Avdičová Veronika     Lockerová Lea 

Dronská Amálie     Navrátil David 

Doubravová Alexandra    Odložilová Kristýna 

Bernard Mikuláš     Pastrnková Berenika 

Franková Martina     Pospíšilová Hana 

Hanáková Alžběta     Prokešová Kateřina 

Hanáková Vendula     Rašnerová Lucie 

Hlaváčková Iva     Šebela Filip 

Hofmanová Hana     Špačková Veronika 

Jablončík Marek     Valentová Tereza 

Kauer Aleš      Valnohová Jana 

Klaban Filip      Vernerová Jana 

Kebrdlová Terezie     Macanová Veronika  
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Třída 1.BZ 

Berková Zdeňka     Babková Michaela 

Bílý Marek      Frank Daniel  

Janků Jana      Kaplan Jakub 

Juříková Lucie      Krausová Hana 

Maňas František     Kubíček Jan 

Lužová Veronika     Pavlů David 

Kotara Tomáš      Peterková Jana 

Marutová Lucie     Poulíček Pavel 

Pape Nikolas      Skála Dominik 

Peterová Kateřina     Vachutka Libor 

Seitlerová Veronika     Vaňková Monika 

Smrčková Veronika     Doležal Jan 

Teindl Miroslav     Podušelová Lenka 

Valentová Kateřina     Vicencová Markéta 

Zendulková Julie     Dolečková Lucie 

       Drongová Eliška 
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Třída 2.A 

Dolečková Vendula     Novotná Tereza 

Drábková Nikol     Pavelková Veronika 

Horká Dominika     Pecháčková Tereza 

Horká Kristýna     Pokorný David 

Hubáčková Sára     Polášková Hana 

Hudosová Kamila     Struhárová Denisa 

Janošťáková Denisa     Tomášková Martina 

Jurenková Jitka     Trávníčková Denisa 

Kořínková Barbora     Trunečka Zbyněk  

Košiková Jolana     Tunysová Nikol 

Kubová Veronika     Valouchová Dagmar 

Mazáková Karolína     Vlčková Jana 

Navrátil Michal     Zapletalová Petra 

Navrátilová Zuzana     Skončím Filip 
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Třída 2.H 

Badalová Žaneta     Matochová Sabina 

Dobešová Martina     Mauer Richard 

Hojte Adam      Michálková Lucie 

Horák Dominik     Ohrablová Bára 

Hrudová Natálie     Pajdlová Lucie 

Hunčarová Klára     Pechanec Dalibor Jan 

Kamler Michael     Pospíšilová Klára 

Komínková Nikola     Šímová Adéla 

Kostecký Tomáš     Trundová Daniela 

Kostelecká Kateřina     Vinklerová Leona 

Korytarová Edita     Vymětalová Eliška 

Körnerová Monika     Dohnal Michal 

Krejčí Tereza      Šikulová Nikola 

Málková Kateřina     Špička Leoš 
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Třída 2.B 

Bašová Anna      Šmotek Milan 

Bergová Veronika     Štencl Zdeněk 

Churavá Michaela     Švestka Drahomír 

Jurníková Kateřina     Višek Petr 

Novotná Hana      Zavadilová Natálie 

Poulíček Daniel     Albrecht Jan 

Šilar Radek      Koukolová Tereza 

Šišmová Pavla      Sonntágová Šárka 
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Třída 3.A 

Adamová Monika     Rozsypalová Anna 

Balcárková Michaela     Šebestová Kateřina 

Burianová Markéta     Šolcová Kateřina 

Glogar Dominik     Uporský Tobiáš 

Hélová Dominika     Urbanová Kristýna 

Hélová Lucie      Vašíčková Michaela 

Kolomazník Martin     Vlčková Šárka 

Krejcarová Michaela     Vráželová Kristýna 

Kvapilík Robin      Konopas Bohdan 

Lacušková Anna     Nemeškal Libor 

Lachnit Patrik      Vaňková Lenka 

Mikulášová Martina     Hrabal Jan 

Moťková Kamila     Navrátilová Denisa 
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Třída 3.H 

Dudkovičová Aneta     Navrátilová Pavla 

Gachová Šárka     Nevrklová Adéla 

Horáková Iveta     Nezbedová Pavla 

Hrouzová Žaneta     Nováková Michaela 

Hrubá Andrea      Novosadová Hana 

Chudobová Kristýna     Piňosová Michaela 

Jílková Lucie      Pšenčík Marek 

Jirásková Kristýna     Rýznarová Libuše 

Knápek Ondřej     Římská Šárka 

Krňávková Kristýna     Valentová Marie 

Lejsalová Hana     Vlčková Michaela 

Maňka Filip      Zajícová Petra 

Martincová Simona     Zatloukalová Denisa  

Matys Tomáš      Marková Nikola 

Mynářová Kristýna     Škorpilová Zdenka 
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Třída 3.B 

Drábková Veronika     Siráková Monika 

Freharová Nelly     Štanclová Hana 

Hanák David      Tomášková Kateřina 

Hlavsová Silvie     Urbášek Adam 

Jurenka Patrik      Hylák Jiří 

Křupala Michal     Kupčík David 

Maňka Jakub      Kiácová Andrea 

Nevěřilová Andrea     Dubová Adéla 
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Třídy  

4.A    4.H    4.BZ 

Blažková Jana   Čepová Klára   Fiedlová Lenka 

Hanáčková Kateřina  Černá Klára   Hanousek Michal 

Hečková Klára   Divišová Simona  Hofschneider Jan 

Horvátová Daniela  Jabůrková Natálie  Janků Monika 

Krátká Josefína  Jedelská Aneta  Johaník Pavel 

Krausová Barbora  Jenčke Josef   Köhlerová Kristýna 

Macečková Klára  Jirsáková Petra  Kreplová Vendula 

Martínková Karla  Kovářová Markéta  Krůžela Vojtěch 

Novotná Tereza  Králová Zuzana  Linhartová Lucie 

Opršalová Erika  Krčová Kateřina  Lipský Karel 

Purová Jolana   Matušková Anna  Müller Samuel 

Reichlová Lucie  Neumannová Lucie  Němečková Lucie 

Ryp Patrik   Odstrčilová Martina  Juřička Vladimír 

Slavíková Tereza  Orságová Veronika  Snídal Oto  

Smitalová Petra  Rychtaříková Nikola  Vítámvásová Tereza 

Strnad Daniel   Svačinková Markéta  Diviš Martin 

Šlampová Veronika  Šamajová Sabina  Hubeňáková Jitka 

Švédová Martina  Tomek Ondřej   Krajčová Kateřina 

Vepřek Martin   Urbánková Aneta  Sitta Jakub 

Vlčková Barbora  Vajglová Simona  Šimek Václav 

Žabková Denisa  Voráčová Jana   Švédová Klára 

Žandová Šárka  Wiesnerová Pavla  Ulmanová Karolína 

Čeledová Zuzana  Zjavková Michaela  Žáková Veronika 

Fajfková Sára   Člupná Barbora  Jurčíková Lucie 

Blažková Veronika  Šimková Pavlína  Šebestová Olga 

Havlíková Dita   Klimešová Jana  Babková Šárka 

Smékalová Michaela  Poláchová Marie  Slováčková Kristýna 

Bartková Květoslava      Babinská Žaneta 

Vernerová Gabriela      Jílková Dominika 

Mikulíková Hana      Škrabalová Marie 

        Němec Tomáš 
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Třída dálkového studia: 

1.D    2.D    3.D 

Krytek Pavel   Láhner Jiří   Daňková Veronika 

Šedinová Eliška  Dosedlová Jana  Hlavenková Adéla 

Římská Markéta  Němec Karel   Sňatková Jana 

Staňková Hana  Maturová Marcela  Jánětová Vlasta 

Vicianová Jarmila  Petříková Sabina  Janků Kristýna 

Brázda Zbyněk  Žerníček Jan   Látal Jan 

Hetmánek Břetislav  Stavianis Tereza  Ležanský Jan 

Paloncýová Sabina  Šuláková Eva   Luběnová Eva 

Krobotová Gabriela  Sládková Andrea  Pazdírková Pavlína 

Skácelová Šárka  Smolíková Miluše  Hamplová Jaroslava 

Chaloupková Veronika Zetochová Adéla  Mrňková Markéta 

Skopalová Petra  Horváth Lukáš   Sommerová Adriana 

Pejchová Tereza  Mynářová Kristýna  Pogatsová Lenka 

Stuchlíková Martina  Klemešová Hana  Kubík Lukáš 

Hányš David   Čáp Rudolf 

Škurková Marcela  Procházka Jiří 

Kubíčková Věra  Surovcová Veronika 

Provazník Zbyněk 

Dostálová Lucie 

Novotná Kateřina 

Soldán Jakub 

Vašíček Michal 

Halouzka Radim 

Neumanová Vladimíra 

Král Miloslav 

Hečková Anna 

Kovářová Markéta 

Smižíková Jana 

Tunová Lucie 

Unzeitig Miroslav 

Řegucký Jakub 

Sollárová Petra 

Nováková Kateřina 

Šestáková Iva 

Bauer Petr 

Pejcha Jakub 

Konštacká Petra 
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4.D     5.D 

Polýnková Romana   Hojgrová Jana 

Karlíková Alena   Horníčková Hana 

Vernerová Martina   Jarošová Jarmila 

Jílková Soňa    Kovačíková Zuzana 

Dermíšková Šárka   Jiříčková Jana 

Tokošová Klára   Paliesková Eva 

Scholtzová Veronika   Sedláčková Barbora 

Sedláčková Jana   Sládková Andrea 

Suchý Lukáš    Šulcová Petra 

Stasiowská Štěpánka   Vejchodová Sylvie 

Hudcová Hana    Pavelková Olga 

Šimčíková Simona   Komárková Jana 

Bílá Vladana    Havelková Iveta 

     Šimková Hana 
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