
Střední odborná škola, Šumperk, 
Zemědělská 3 

 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

 
 
 
 

2008                                  2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schváleno školskou radou  30. září 2009  
Projednáno na pedagogické radě dne 24. září  2009  
 
 



 3 

0 Obsah 

0 Obsah........................................................................................................................... 3 
1 Úvodní slovo ředitelky ................................................................................................ 5 
2 Charakteristika  školy.................................................................................................. 8 
2.1 Ocenění školy.............................................................................................................. 8 
2.2 Základní údaje o škole................................................................................................. 9 
2.3 Praxe žáků podle oborů ............................................................................................. 11 
2.4 Školská  rada ............................................................................................................. 12 
2.5 Činnost Sdružení rodičů a veřejnosti o. s. při SOŠ ................................................... 13 
3 Přehled oborů vzdělávání .......................................................................................... 14 
3.1 Přehled výkonů.......................................................................................................... 14 
3.2 Schválené studijní obory ........................................................................................... 14 
3.3 Učební plány ............................................................................................................. 15 
4 Pracovníci  školy ....................................................................................................... 19 
4.1 Pedagogičtí  pracovníci ............................................................................................. 19 
4.2 Vychovatelé na domově mládeže.............................................................................. 21 
4.3 Provozní zaměstnanci školy ...................................................................................... 21 
4.4 Provozní zaměstnanci domova mládeže.................................................................... 21 
4.5 Pracovníci školní jídelny........................................................................................... 22 
4.6 Ekonomičtí a administrativní pracovníci školy a domova mládeže.......................... 22 
4.7 Pracovníci dle členění ............................................................................................... 22 
5 Přijímací   řízení ........................................................................................................ 24 
5.1 Přehled počtu přihlášených a odevzdaných zápisových lístků.................................. 24 
6 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu ............................................................... 25 
6.1 I. pololetí ................................................................................................................... 25 
6.2 II. pololetí .................................................................................................................. 26 
6.3 Výchovná  opatření ...................................................................................................26 
7 Maturitní zkoušky ..................................................................................................... 27 
7.1 Písemná maturitní zkouška........................................................................................ 27 
7.2 Výsledky maturitních zkoušek  4. A ......................................................................... 33 
7.3 Výsledky maturitních zkoušek  4. H ......................................................................... 34 
7.4 Výsledky maturitních zkoušek  4. B ......................................................................... 35 
7.5 Výsledky maturitních zkoušek  4. Z.......................................................................... 36 
7.6 Výsledky maturitních zkoušek  5. D ......................................................................... 36 
7.7 Umístění absolventů .................................................................................................. 37 
8 Zpráva výchovného poradenství a hodnocení prevence soc. pat. jevů ..................... 38 
9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ............................................................ 40 
9.1 Vzdělávání vedoucích pracovníků školy................................................................... 40 
9.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků..................................................................... 40 
9.3 Celoživotní vzdělávání poskytované SOŠ Šumperk................................................. 40 
10 Aktivity školy a prezentace na veřejnosti ................................................................. 42 
10.1 Studijní obor Služby cestovního ruchu ..................................................................... 42 
10.2 Studijní obor Ochrana přírody a prostředí................................................................. 43 
10.3 Studijní obor Agropodnikání..................................................................................... 44 
10.4 Studijní obor Veřejnosprávní činnost........................................................................ 45 
10.5 Prezentace školy na veřejnosti a ocenění .................................................................. 45 
10.5.1 Ocenění v různých soutěžích..................................................................................... 45 
10.5.2 Ocenění ve sportovních soutěžích............................................................................. 47 



 4 

10.5.3 Další vzdělávání a společenské aktivity školy .......................................................... 48 
10.5.4 Činnost Myslivecko-lesnického kroužku ..................................................................49 
11 Projekty ve školním roce 2008/2009......................................................................... 52 
11.1 Přehled projektů ........................................................................................................ 52 
11.2 Partnerství v projektech............................................................................................. 53 
11.3 Projekt „Co bylo včera, není dnes?“ ......................................................................... 53 
12 Údaje o výsledcích inspekční činnosti a jiných kontrol ............................................ 55 
13 Základní údaje o hospodaření školy.......................................................................... 56 
14 Studenti školy............................................................................................................ 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1 Úvodní slovo ředitelky 

Vážení přátelé, 
 
dovolte, abych Vás provedla kalendářem událostí, které se odehrály ve školním roce 
2008/2009 na SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3. 

V září se škola rozjela naplno. Kromě vypracování všech možných plánů a třídní do-
kumentace připravili žáci oboru Ochrana přírody a prostředí a Agropodnikání myko-
logickou výstavu. Členové Myslivecko-lesnického kroužku putovali s Hubertem pro 
záběry televizní kamery do pořadu „Tisíc let myslivosti“. Rovněž jsme splnili svou 
občanskou povinnost a zúčastnili se humanitární akce Srdíčkový den. V rámci analý-
zy škol s komunitním programem prováděné MŠMT jsme byli podrobeni rozhovoru 
za účelem vypracování případové studie.  

Nastartovali jsme opravdu bezvadnou prezentaci školy, byli jsme přímo v televizi a ne 
jednou, hned dvakrát.  

Říjen byl ve znamení celého cyklu výchovných přednášek, kterými se pokoušíme 
přiblížit mladým problémy dnešního světa a pomoci jim eventuální těžkosti řešit. Šlo 
o přednášky na téma Přechod na střední školu, Mezilidské vztahy, Návykové látky a 
prevence, Evropská informační síť pro mládež.  

Studenti oboru Služby cestovního ruchu si zkusili průvodcování po Šumperku pro své 
mladší spolužáky a rovnou v angličtině i němčině. Zdárně reprezentovali školu také 
v Turnově na 11. ročníku celostátní soutěže Svět patří nám. Štěpán Janhuba si od-
nesl první místo v individuální disciplíně soutěže.  

Na své budoucí povolání a život musí být všichni dobře připraveni. A co víc, příklady 
táhnou, proč neukázat mladším, co starší už dovedou. 

Ani v listopadu jsme nezaháleli. Další přednášky odborného charakteru, účast 
v soutěži „Literatura bez taháku“ a hlavně prezentace na studentské ekologické 
olympiádě v Praze jsou toho důkazem. Co nám udělalo velkou radost bylo dokončení 
oprav tzv. útulny na Jelení studánce svépomocí. Útulnu studenti pod vedením Mgr. 
Romana Zajíce společně spravovali dva roky. Vynesli odpadky, natřeli střechu, opra-
vili strop, obnovili dřevěné výplně a vyspravili zvětralé kamenné zdivo.  

Kus práce, co říkáte, není to na pochvalu? 

Vánoční čas patřil jazykovým a sportovním soutěžím s výborným umístěním mezi 
SOŠ, ale především humanitárním akcím. Prodej „Vánoční hvězdy“, Ekomikuláš pro 
šumperské školy, Srdíčkový den, Adopce na dálku, to jsou akce, které ukazují stu-
dentskou solidaritu, schopnost vcítit se do potřeb a problémů jiných, nejen u nás. Je 
to praktická ukázka využití tematického celku Člověk v lidském společenství.  

Když budete opravdu rádi v lidském společenství, budete raději dávat než brát.  

Velkou poctou pro naši školu bylo výborné umístění studentů v soutěži „Talent Olo-
mouckého kraje 2008“. Za dosažení významných úspěchů v soutěžích a olympiá-
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dách v roce 2008 byli oceněni na slavnostním ceremoniálu čtyři studenti školy a 
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 se stala vítěznou školou soutěže.  

Koncem roku podpořila Nadace OKD náš projekt s názvem Co bylo včera, není 
dnes? částkou více než 140 000,- Kč. Cílem projektu je uvědomění si spirálovitosti 
vývoje, aby mladí lidé pochopili návaznost událostí dávno minulých s událostmi 20. 
století.  

Úspěšný je ten, kdo si věří a  klade si stále vyšší cíle. Nesmíme však ustrnout.  

Leden je každoročně poznamenán klasifikačním finišem. Přesto jsme našli čas na 
sportování a vyhráli první a druhé místo v okresním finále šplhu dívek a hochů. I třetí 
místo v oblastní zeměpisné soutěži SOŠ zaměřených na hotelnictví a turismus „Mo-
ravská brána“ je velmi kvalitním umístěním vzhledem k účasti škol od Mikulova přes 
Brno, Olomouc, Jeseník, Krnov, Nový Jičín až po Rožnov pod Radhoštěm. Naše ak-
tivita pokračovala programem netradičních zážitků pro nevidomé a slabozraké obča-
ny v našem lezeckém centru vybudovaném v rámci projektu „Make a Connection“.  

„Eva Kostecká was one of three  Czech educators honored with a Best Teacher in 
English Award“ tak zní první věta článku v anglických novinách „The Prague Post“ 
vycházejících v České republice. Naše kolegyně získala ocenění „Nejlepší učitelka 
angličtiny“. 

Doklad toho, že jsme do značné míry to, zač nás považují druzí. 

Úspěch navštěvuje jen ty, kteří vedou život plný práce. 

Čas neúprosně běží a nás čeká perná práce na dokončení školních vzdělávacích 
programů, podle kterých budeme vyučovat od 1. 9. 2009. Jsou zatím tři a máme toho 
plnou hlavu. Intenzivně pracujeme s celým týmem prostřednictvím garantů oboru a 
předsedů předmětových komisí. Plán musíme splnit, do prázdnin je hotovo. 

Dobře uděláno je vždy lepší, než dobře řečeno.  

Zastupitelstvo města Šumperka nám schválilo dva granty, jeden pro školu na Huber-
tovy slavnosti a druhý pro Sdružení rodičů a veřejnosti pro botanickou zahradu.  

V březnu jsme už tradičně organizovali krajské kolo soutěže v angličtině pro SOŠ. 
Nám toto kolo přineslo druhé místo. Soutěžilo se i v Lanškrouně O lanškrounskou 
korunu. Obsadili jsme 2x třetí místo a 1x druhé místo. Dvě druhá místa nám patřila i 
v okresním finále v silovém víceboji a volejbalu dívek. Velkým úspěchem studentů 
oboru Ochrana přírody a prostředí bylo regionální kolo soutěže vědeckých a technic-
kých projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET v Brně. Dva studenti 
postoupili do celostátního kola. 

18. duben byl slavnostní den. Myslivecko-lesnický kroužek pod vedením Ing. Davida 
Kalouska převzal Cenu města 2008 v kategorii Životní prostředí.  

Radosti života jsou tvořeny z nenápadných a zdánlivě nicotných vítězství, která nám 
poskytují drobná uspokojení. 
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Koncem dubna jsme zahájili složité přijímací řízení, které proběhlo letos poprvé podle 
nových pravidel. Poslechli jsme všechny rady odborníků, prostudovali různé „kuchař-
ky“, ale stále více jsme docházeli k názoru, že tak komplikovaný proces přijímání na 
střední školy tu ještě nebyl. Snad pomazané hlavy budou vnímat názory veřejnosti a 
nastane v příštím roce změna k lepšímu. 

Poučným zážitkem pro studenty školy byla návštěva europoslance Libora Roučka, 
který pobesedoval o činnosti evropského parlamentu a našem předsednictví Evrop-
ské rady. 

30. dubna rozehrály školní čarodějnice svůj rej pro první třídy ZŠ a předškoláky.  

Život je vážná věc, ale dovedete si představit život bez úsměvu? 

Květen byl měsíc žní. Bylo sice 13., ale nám to přijelo štěstí. Krajské kolo SOČ: 4x 
první místo a 2x druhá místa. Osmé místo v národním kole ekologické olympiády 
také není k zahození. Ondřej Nezval, student oboru Ochrana přírody a prostředí, zís-
kal cenu Učené společnosti České republiky za mimořádné aktivity středoškolských 
studentů ČR pro rok 2009. Alžběta Abrahová, studentka oboru Služby cestovního 
ruchu, získala první místo v mezinárodní umělecké soutěži v kategorii „text“ s prací 
Jiné světy u nás doma. Cena jí byla předána v Berlíně. 

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn.  

V červnu jsme využili nabídky praxe pro studenty oboru Služby cestovního ruchu ve 
Švédsku. Dlouho jsme usilovali o kontakt se zahraničím, snad jsme ho konečně našli. 
První studenti odjeli už v polovině června. 

A tak uplynul školní rok 2008/2009, poslední rok mé 36-leté pedagogické kariéry. 
V každém životě jsou kapitoly, tu pracovní jsem letošním školním rokem uzavřela. 
Neoddávám se nostalgickým vzpomínkám, ale dívám se dopředu do budoucnosti 
SOŠ. Přeji škole, pedagogům a studentům mnoho dalších úspěšných dní a roků. 

Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš. Vždycky si pamatuj, že tvé vlastní 
odhodlání uspět je důležitější než cokoliv jiného. 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Renata Slavotínková 
ředitelka 
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2 Charakteristika  školy 

Název:   Střední odborná škola, Šumperk, 
Name of school  Zemědělská 3 
Name der Schule 
 
Sídlo organizace:  787 01 Šumperk, Zemědělská 3 
Seat of organization 
Sitzung 
 
IČO:    00852384 
 
Identifikátor školy: 102692220 
 
Kapacita školy:  600 žáků 
 
Právní forma :  příspěvková organizace, zřizovatel Olomoucký kraj 
 
Náplň činnosti:  vzdělávání a výchova žáků 
 
Ředitelka školy:  Mgr. Renata Slavotínková, tel. 583301033 
Head Teacher 
Schulldirektor 
 
Zástupce ředitelky: Mgr. Stanislava Beštová, tel. 583301035 
Vice Principal 
Konrektor  
 
Kontakty:   tel.:   +420 / 583 301 030  

e-mail: sos@edusum.cz  
    www:       www.edusum.cz  
 

2.1 Ocenění školy 

SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, je držitelem následujících 
ocenění: 

• Talent Olomouckého kraje 2008 
• Cena města v kategorii Životní prostředí 2008 pro 

Myslivecko-lesnický kroužek při SOŠ 
• Cena města 2006 v kategorii Životní prostředí za 

akci Hobby  
• Cena města 2005 v kategorii Životní prostředí 
• Zvláštní cena poroty za komunitní projekt 

v soutěži  „Cena zdraví  a ŽP 2005“ udělená 
společností Business Leaders Forum 
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Dále jí byl propůjčen titul: 
• „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ 

Udělen statut: 
• „Univerzitní trenérské školy“ MZLU Brno 
• Zelené školy Olomouckého kraje za rok 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009 

 
Udělen certifikát: 

• Člena Asociace hotelů a restaurací České republiky pro rok 2009 
• O účasti v mezinárodním výzkumu „ PISA 2006“ 

 
Škola je zařazena do trvalé vzdělávací základny resortu MZE 
 
 

2.2 Základní údaje o škole 

Střední odborná škola v Šumperku vznikla před 140 lety, kdy byla založena jako třetí 
zemědělská škola v tehdejší zemi Moravské. Budova školy a přilehlý selský dvůr byl 
škole věnován rodem Liechtensteinů. 

V průběhu jednotlivých let se postupně měnil obsah a rozsah vzdělávacích programů 
na této škole a s tím i délka studia a charakter zemědělských oborů. 

K nejvýznamnějším změnám dochází v devadesátých letech minulého století, kdy se 
škola k 1. lednu 1993 zaměřila 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 tří-
du oboru Obchodní akademie zařazena do vzdělávacího programu třída oboru 
Ochrana přírody a prostředí.  
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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. 

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 2008/2009 byla 
dokončena tvorba školních vzdělávacích programů pro studijní obor Cestovní ruch, 
Agropodnikání a Veřejnosprávní činnost. 

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 jídel-
nou a šatny. Dále byla provedena rekonstrukce stávajících budov školy. V roce 1990 
byla zahájena generální oprava tělocvičny a mechanizační haly, dokončena  plynofi-
kace 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 majet-
kem Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy. 

Výuka je zabezpečována ve dvou vzájemně propojených budovách. Nejstarší budo-
va je pronajata VŠB – TU Ostrava. Celkem je k výuce využíváno 30 odborných uče-
ben včetně laboratoře, tělocvičny s plochou 540 m2 a novou lezeckou stěnou, posi-
lovny, sálku pro stolní tenis, mechanizační haly, botanické zahrady a školního 
arboreta, travnatého a asfaltového hřiště.  

Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 144 míst ve dvoulůžkových nebo tří-
lůžkových pokojích, 44 pokojů má vlastní připojení na Internet. Domov mládeže je 
šatnami propojen se školou a kuchyní s jídelnou. Na domově mládeže jsou ubytováni 
i žáci ze sedmi jiných středních škol, středních odborných učilišť a vyšší odborné 
školy. V letošním roce škola investovala do opravy všech balkonů. 

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.  

Škola je na velmi dobré úrovni vybavena 
didaktickou technikou. K dispozici jsou  ko-
pírky, dvě učebny výpočetní techniky s 32 
ks počítačů a učebna práva vybavená dal-
šími 32 počítači pro praktické využití ASPI 
studenty oboru Veřejnosprávní činnost a 
dalších oborů. Tento program je každé 3 
měsíce aktualizován a využíván kromě 
právních předmětů i v ekonomických před-
mětech ostatních oborů a při praktických 
maturitních zkouškách. Všechny počítače 
jsou připojeny na Internet a každý žák a 
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pedagog školy má svoji e-mailovou adresu. Ve všech odborných učebnách jsou k 
dispozici videa. Multimediální učebny (VYT, EKO, PRA, ŽIV, ZEM, FCK, DEJ, EKL, 
ANJ1, ANJ3) jsou vybaveny dataprojektorem a notebookem nebo i vizualizérem, což 
zvyšuje úroveň výuky různých předmětů. Dataprojektory slouží rovněž pro obhajoby 
písemných maturitních prací či projektů. Pro výuku se využívají i videokamery. Ve 
škole pracuje funkční počítačová síť mezi jednotlivými kabinety s programovým vy-
bavením síťových verzí ASPI, BAKALÁŘ a další. Tímto je centrálně zajištěno použí-
vání rozvrhu hodin a jeho změny, aktuální právní agendy a veškerá evidence o žá-
cích školy. Komunikace s vyučujícími i veřejností rovněž probíhá prostřednictvím 
systému Bakalář. Vzhledem k nedostatku odborných učebnic na trhu byly zpracová-
ny elektronické učebnice pro obor Veřejnosprávní činnost s možností vstupu žáka do 
textu probíraného učiva. Učebny jazyků mají k dispozici moderní poslechovou tech-
niku, televizory a videa. Pro dokonalejší poslech a práci s cizojazyčnými texty a moti-
vaci ve výuce je vybudována jazyková učebna s interaktivní tabulí. 

Mimoto je ve všech učebnách zabezpečeno využívání běžných didaktických pomů-
cek, jako jsou zpětné projektory, videa, čtecí kamery, slovníky, mapy, obrazy, názor-
né pomůcky, bílé tabule apod. Žáci v rámci seminárních prací a projektových seminá-
řů vyhotovují s pomocí internetu odborné texty, které jsou dále využívány ve výuce a 
slouží potřebám institucí cestovního ruchu v Šumperku či odboru životního prostředí. 
   

Výuka jednotlivých předmětů se realizuje v odborných učebnách, kde je možno prů-
běžně používat učební pomůcky, jimiž jsou učebny vybaveny. Odpadá tak jejich 
pracné přenášení. Odborné učebny se postupně doplňují a modernizují dle finanč-
ních možností školy a potřeb oboru.  Dataprojektorem s interaktivní tabulí je vybave-
na odborná učebna zeměpisu, kde je možno rozvíjet multimediální výuku. Odborné 
učebny jsou připojeny k síti Internet a umožňují tak využití počítačů a oživení výuky 
v běžných hodinách. 

Estetickou úroveň školy zvyšují malá obrazová galerie, relaxační koutky pro studenty, 
bohatá květinová výzdoba a jednotná úprava informačního systému. Během uplynu-
lého školního roku byly z prostředků získaných z různých projektů vystavěny 
v interiérech školy expozice, které dokládají vysokou úroveň ekologické výchovy ve 
škole a neobyčejně zpestřují vnitřní prostředí. Možnost občerstvení během přestávek 
zajišťuje školní kantýna. Šatny TEV odpovídají po vybavení novou vzduchotechnikou 
a nábytkem všem hygienickým požadavkům. Všechny učebny jsou  zařízeny moder-
ním nastavitelným nábytkem.  

Pro zajištění větší bezpečnosti věcí žáků byly šatny vybaveny  šatními uzamykatel-
nými skříňkami. Celkem jich  bylo pořízeno 402. 

2.3 Praxe žáků podle obor ů 

Studenti oboru Agropodnikání  konali praxi ve VÚCHS, a. s., Rapotín, u soukromě 
hospodařícího zemědělce Jiřího Komárka, v zahradnictví Ing. Jana Mikisková 
v Zábřehu na Moravě a ve Sdružení zemědělských podnikatelů, Otoupal – Krobot 
(chov prasat), Agritec, s.r.o Šumperk, Bludovská, a.s. 
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Studenti oboru Ochrana p řírody a prost ředí vykonávali odbornou praxi především 
ve školním arboretu a individuálně na nejrůznějších ekologických pracovištích, včet-
ně státních institucí. 

Praxe pro obor Služby cestovního ruchu  byla organizována v Hotelu Grand a 
v Hotelu Sport v Šumperku, v cestovních kancelářích CK Ancora, RMIC, J-SCR, 
v Regionálním a městském informačním centru v Šumperku, na Městském úřadě 
v Šumperku, v cestovní agentuře Smail, včetně individuální praxe v různých institu-
cích, které se zabývají cestovním ruchem, jako je Městská knihovna Šumperk, Infor-
mační centrum Zábřeh, Městská knihovna Zábřeh. Studenti tohoto oboru zaměřeni 
na hotelový provoz vykonávali praxi pod odborným dohledem v restauraci Pod Trám-
kama, Arte a pohostinství Pod Kaštanem. 

2.4 Školská  rada  

Školská rada je povinným orgánem školy podle  § 167   zákona 561/2004 Sb. O 
předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) ve znění  pozdějších předpisů. Svoji činnost při Střední odborné škole, Šum-
perk, Zemědělská 3, zahájila  dne 1. 1. 2006.  Školská rada umožňuje  zákonným 
zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovní-
kům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Školskou radu jmenoval zřizovatel (v našem případě KÚ), který zároveň stanovil po-
čet členů (v našem případě šest) a vydal volební řád. Třetinu členů zvolili zákonní 
zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti, třetinu pedagogičtí pracovníci naší 
školy ve volbách, které se konaly dne 20. 10. 2008 v budově školy. Poslední třetinu 
jmenoval zřizovatel.  

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 hospo-

daření 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: 

Předseda:  Ing. Jiří Gonda  
Místopředseda: Mgr. Stanislava Beštová 
Členové:  Ing. Jaroslav Koňarik 
   Marta Zavadilová 

Ing. Zdeněk Muroň 
Ing. Marek Pažitka  
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Činnost ŠR ve školním roce 2008/2009 

Na základě říjnových voleb 2008 byli jmenováni členové nové výše uvedené školské 
rady od 1. 1. 2009. Na prvním zasedání školské rady dne 25. 2. 2009 byl zvolen 
předseda ŠR. Dále byl projednán jednací řád a zároveň odhlasován a všichni členo-
vé ŠR byli seznámeni se školním řádem a pravidly hodnocení výsledků vzdělávání a 
chování žáků. 

Druhé červnové zasedání 2009 bylo svoláno z důvodu jmenování člena konkurzní 
komise pro výběrové řízení na místo ředitele Střední odborné školy. Předseda škol-
ské rady byl jednomyslně zvolen tímto členem. 

Srpnové zasedání školské rady proběhlo na základě požadavku ředitelky Renaty 
Slavotínkové. Školská rada se vyjadřovala k novým školním vzdělávacím programům 
studijních oborů – Cestovní ruch, Agropodnikání, Veřejnosprávní činnost. Ředitelkou 
školy byla podána informace o všech kolech přijímacího řízení pro školní rok 
2009/2010. 

Mgr. Stanislava Beštová 
místopředsedkyně ŠR 

2.5 Činnost Sdružení rodi čů a veřejnosti o. s. p ři SOŠ 

Činnost Sdružení rodičů a veřejnosti při Střední odborné škole Šumperk, Zemědělská 
3, byla i v tomto školním roce v souladu se stanovami tohoto občanského sdružení. 
O.S. SRV pomáhalo v rámci bohaté mimoškolní činnosti především při prezentaci 
školy a podílelo se na finanční podpoře a odměnách pro studenty dosahující vynika-
jícího prospěchu či mimořádných úspěchů. Studentům  byly hrazeny cestovní výdaje 
na různé soutěže, olympiády  a odborné reprezentace školy. Sdružení přispívá kaž-
dému studentovi na lyžařský výcvikový a  sportovně turistický kurz. Značnou částkou 
přispívá na reprezentační ples školy. Za vynikající výsledky a odborné reprezentace 
školy  studenti obdrželi finanční poukaz na odběr knihy dle vlastního výběru. Příjmy 
sdružení jsou tvořeny příspěvky rodičů a zákonných zástupců ve výši 200,- Kč na 
studenta či posluchače DS. 
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3 Přehled obor ů vzdělávání 

V současnosti  vyučuje škola obory a zaměření, k nimž jsme dospěli po odborných 
konzultacích  s firmami regionu, vysokými školami, státní správou a úřadem práce. 
Všechny studijní obory na naší škole jsou zakončeny maturitou. Absolventi  těchto 
oborů  patří  mezi ty, kteří nacházejí  uplatnění v praxi nebo pokračují ve studiu na 
vysokých školách. Pružnost učebních plánů  umožňuje modelovat zaměření podle 
aktuálních potřeb na trhu práce a podle dlouhodobého záměru Olomouckého kraje. 
Faktem však v dnešní době je, že nabídka učebních oborů, a tím také celý vzděláva-
cí proces, je kompromisním řešením mezi potřebami trhu práce a současnými fi-
nančními možnostmi státního rozpočtu. Existuje velké množství vzdělávacích aktivit  
(např. přírodovědné lyceum), které by škola  ráda zařadila do učební nabídky .  

3.1 Přehled výkon ů 

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

 tříd žáků tříd žáků tříd žáků tříd žáků tříd žáků 

Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

Služby cestovního ruchu 2 65 1 31 2 60 2 56 - - 7 212 
Ochrana p řírody a prost ředí 1 30 1 25 1 30 1 28 - - 4 113 
Agropodnikání - - 1 19 - - 1 21 - - 2 40 

 365 
DÁLKOVÁ FORMA  STUDIA 
Veřejnosprávní  činnost 1 23 1 16 1 29 1 20 1 21 5 109 

CELKEM 4  4  4  5  1  18 474 

 
Průměrný počet ubytovaných na  domově mládeže:     132 
Průměrný počet stravovaných:  - celodenně     125 
                                              - obědy     345 

3.2 Schválené studijní obory 

Učební  plán 
Studijní  obor Kód  KKOV 

ze dne č. j. Platnost 

Služby cestovního ruchu 65-42-M/011 26.11.1998 28060/98-23 1.  9. 1999 

Ochrana přírody a prostředí 16-01-M/002 29.11.1996 31433/96-71 1. 9. 1997 

Agropodnikání 41-41-M/001 9. 8. 2000 25057/2000-23 1. 9. 2000 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/001 13. 5. 2003 19468/2003-23 1. 9. 2003 
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3.3 Učební plány 

Studijní obor:                                      65-42-1M/011               SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU  

 1. r.  2. r. 3. r. 4. r. 

A. POVINNÉ   PŘEDMĚTY     

1. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ     

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3 3 3 3 

1. CIZÍ JAZYK 4/4 4/4 4/4 4/4 

2. CIZÍ JAZYK 3/3 3/3 3/3 3/3 

OBČANSKÁ NAUKA    1 2 

DĚJEPIS 2 2   

MATEMATIKA 3/1 3/1 2/1   

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 3/1 3/1   

TĚLESNÁ VÝCHOVA 2/2 2/2 2/2 2/2 

2. ODBORNÉ     

EKONOMIKA 3 3    

EKONOMIKA A MARKETING CR     3 3 

ÚČETNICTVÍ 1 2/2 3/2 3/2 

INFORM. A KOMUN. TECHNOLOGIE 3/3 3/3 3/3   

APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE 2/1      

PRÁVO     3 

DĚJINY KULTURY    2 2 

SPOLEČENSKÁ KULTURA 1 1   

ZEMĚPIS CR 3 2   

TECHNIKA SLUŽEB CR   2  

REGIONÁLNÍ TUR. SLUŽBY     2/1 

PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ ZCR  1/1    

PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ TCR    1/1   

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY     2/1 

3.  VÝBĚROVÉ      

ZÁKLADY RÉTORIKY   1/1  

FIKTIVNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ   2/2  

JAZYKOVÉ PRAKTIKUM  1/1   

4. VOLITELNÉ     

KONVERZACE V ANJ/NEJ    1/1 

SEMINÁŘ A CVIČ. Z MATEMATIKY     

INFORMATIKA V CR    2/2 

CELKEM  33 33 33 32 
 
Čtyřletý studijní obor  zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka  a literatury, cizího jazyka a 
odborných předmětů CR. Praktická maturitní zkouška je studenty zpracována formou  seminární práce 
na základě zkušeností z praxe.  Ve třídách se zaměřením na hotelový provoz jsou zařazeny následují-
cí předměty – hotelový provoz, management hotelu, technika obsluhy a stolování, technologie přípra-
vy pokrmů. Studijní obor umožňuje uplatnit se  jako pracovník CK, informačních center, pracovník 
v lázeňských zařízeních, recepcích, ubytovacích zařízeních a po absolvování praxe dle živnostenské-
ho zákona jako majitel CK či samostatný podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních 
služeb. 
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Studijní  obor:                                          41-41-M/001                      AGROPODNIKÁN Í 
 1. r. 2.r. 3. r. 4. r. 
A. POVINNÉ PŘEDMĚTY     
1. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ     
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3 3 3 3 
ANJ/NEJ 3/3 3/3 3/3 3/3 
OBČANSKÁ NAUKA  1 1 1 
DĚJEPIS 2    
SPOLEČENSKÁ KULTURA 1    
ZEMĚPIS  2   
MATEMATIKA 3 2 2 3 
FYZIKA 2    
INFORM. A KOMUN. TECHNOLOGIE 2/2 2/2   
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2/2 2/2 2/2 2/2 
2. ODBORNÉ     
BIOLOGIE A EKOLOGIE 4/1 2/1   
CHEMIE 3/1 2/1   
ZÁKLADY MECHANIZACE 3/1 2/1   
PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN  2/1 4/1 3/1 
CHOV ZVÍŘAT  2/1 4/1 3/1 
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ  2 3/1 3/1 
MOTOROVÁ VOZIDLA  2 2  
PRAXE 2/2 2/2 blok blok 
3.  VOLITELNÉ     
OCHRANA ROSTLIN    2 
ZOOHYGIENA A PREVENCE    2 
ÚČETNICTVÍ   2/2 2/2 
ZEMĚDĚLSKÉ PRÁVO   2  
PSANÍ NA STROJI/OBCH. KORESP. 2/2 1/1   
EKOLOGIE  REGIONU   3  
AGROTURISTIKA   2  
PÍCNINÁŘSTVÍ    2 
ALTERNATIVNÍ CHOV ZVÍŘAT    2 
PROJEKTOVÝ SEMINÁŘ    2 
PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ E. U.   1  
B. NEPOVINNÉ  PŘEDMĚTY     
VÝŽIVA  A PŘÍPRAVA POKRMŮ   3 2 
SEMINÁŘ Z BIOLOGIE    2 
CELKEM 32 32 33 33 
 
Čtyřletý studijní obor zakončený maturitou z českého jazyka a literatury, teoretické a praktické zkoušky 
z odborných předmětů a dále volitelného předmětu. Praktickou maturitní zkoušku studenti zpracováva-
jí formou seminární práce.  
 
Od letošního školního roku má tento obor nové zaměření na obnovu a rozvoj venkova. Do učebních 
plánů byly zařazeny předměty – ochrana a tvorba krajiny, dějiny venkova, dotační politika v EU a ČR a 
další. 

Absolvent se může uplatnit v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci, v nákupních a ob-
chodních organizacích, v plemenářských, šlechtitelských a semenářských  podnicích, ve zpracování  a 
odbytu zemědělské produkce, v samotné podnikatelské činnosti, ve výrobních provozech prvovýroby a 
ve službách spočívajících v obnově venkova a údržbě krajiny. 
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Studijní  obor:                                          16-01-M/002         OCHRANA PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ 
 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 
A. POVINNÉ   PŘEDMĚTY     
1. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ     
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3 3 3 3 
CIZÍ JAZYK 3/3 3/3 3/3 3/3 
OBČANSKÁ NAUKA   1 1 
DĚJEPIS 2 1   
SPOLEČENSKÁ KULTURA 1    
MATEMATIKA 2 2 3 3 
FYZIKA 2    
CHEMIE 3/1 3   
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2/2 2/2 2/2 2/2 
2. ODBORNÉ     
BIOLOGIE 4/1    
BOTANIKA 3/1 3/1   
ZOOLOGIE 3/1 3/1   
EKOLOGIE  3 2 2 
OCHRANA PROSTŘEDÍ  2 2 2 
LESNICTVÍ   2 2 
GEOLOGIE 2    
GEOGRAFIE  3   
HYDROLOGIE  2   
METEOROLOGIE A MONITORING   2 2 
ODPADY   1  
PRŮMYSLOVÁ VÝROBA   2  
PRÁVNÍ PŘÍPRAVA  1 2 2 
EKONOMIKA   2 2 
APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE   2/1  
INFORM. A KOMUN. TECHNOLOGIE 2/2 2/2 2/2  
PRAXE blok blok blok ind. 
3.  VÝBĚROVÉ A VOLITELNÉ     
AGROEKOLOGIE    3 
MYSLIVOST   1 2 
VODÁRENSTVÍ, BIOLOGIE    1/1 

GEODÉZIE, BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ   1/1  

CVIČENÍ Z CHEMIE/BIOLOGIE ČLOVĚKA   1/1 
B. NEPOVINNÉ      
JEDNOMUŽ. MOTOR. PILA     
ŘÍZENÍ MOTOROV. VOZIDEL   2  
EKOTURISTIKA     
SEMINÁŘ A CVIČ.  Z MATEMATIKY    2 
CELKEM  32 33 33 33 
 
Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou  z českého jazyka a  literatury, ochrany přírody, 
ekologie a volitelných předmětů. Praktická  maturitní zkouška je studenty zpracována formou semi-
nární práce  a její obhajobou. Student si v průběhu třetího a čtvrtého ročníku volí 1- 2 předměty 
z nabídky volitelných předmětů tak, aby mohl pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo získanou 
kvalifikaci uplatnit ve státní správě nebo sféře výroby a služeb. Další uplatnění absolventů: pracovník 
referátu životního prostředí obcí, měst a okresů, chráněné krajinné oblasti či pracovník ekologických 
útvarů průmyslových podniků. 
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STUDIJNÍ OBOR: 68-43-M/001      VEŘEJNOSPRÁVNÍ   ČINNOST 
   studium p ři zaměstnání 
      
         POČET HODIN KONZULTACÍ V ROČNÍKU 
 1. r. 2. r. 3.r. 4. r. 5. r. 
A. VŠEOBECNĚ  VZDĚLÁVACÍ      
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 30 30 20 20 20 
PRVNÍ CIZÍ JAZYK  30 30 20 20 20 
DRUHÝ CIZÍ JAZYK   20 20 15 
DĚJEPIS  40    
OBČANSKÁ NAUKA 40     
MATEMATIKA 30 25 25   
ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 30 10    
APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE  10 30   
SPOLEČENSKÁ KULTURA 20 10    
ZEMĚPIS   30   
PRÁVO    40 35 
VEŘEJNÁ SPRÁVA    40 35 
EKONOMIKA A SOC. POLITIKA 20 20    
ÚČETNICTVÍ   20 20  
VEŘEJNÉ FINANCE    20  
PÍSEMNÁ A ELEKTRON. KOMUNIKA-
CE   30   
INFORM. A KOMUN. TECHNOLOGIE 10 20    
      
B. VÝBĚROVÉ      
DAŇOVÝ SYSTÉM     20 
DEMOGRAFIE    10 5 
SOCIÁLNÍ A ZDRAV. ZABEZPEČENÍ    20 15 
KONVERZACE V 1. CIZÍM JAZYCE  15 15   
PRAKTICKÁ CVIČ. ZE SPRÁV. PRÁVA     10 
CELKEM HODIN KONZULTACÍ 210 210 210 210 175 
      
 
Pětiletý studijní obor dálkovou formou studia je zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a 
literatury, veřejné správy, práva a volitelných předmětů. Praktická maturitní zkouška  je posluchači 
vykonána formou řešení zadaného úkolu v programu ASPI. 
Po absolvování jsou posluchači připraveni  zajišťovat jako referenti samosprávy nebo státní správy 
odborné činnosti nebo ucelené agendy správy a samosprávy. Najdou uplatnění jako referenti samo-
správy na obecních úřadech či  jako referenti státní správy na územních nebo jiných orgánech státní 
správy. 
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4 Pracovníci  školy 

4.1 Pedagogi čtí  pracovníci 

Příjmení a jméno  v ěk vzdělání  aprobace   délka
         praxe 

Ředitelka  
Mgr. Slavotínková Renata  59 FFUP      AJ, NJ      36 
(do 31.8.2009) 
 
Statutární zástupce 
Mgr. Beštová Stanislava  50 PřF UP     MAT, ZEM      26 
 
Učitelé 
Ing. Bartoň Eduard   57 VŠZ-AF     PRO, PX      33 
      DPS 
 
Mgr. Bieliková Kateřina  35 MU PdF Brno    ANJ        9 
 
RNDr. Jindřich Fajkus  66 Ped.F,FF UP OL BIO,TEV,OBN  39 
(6.2.-30.6.2009) 
 
JUDr. Foit Jan    58 FVB-právo  PRA       34 
      DPS 
 
Ing. Hoffmannová Lenka  55 VŠCHT,UK PdF CHE, ANJ      22 
(do 30.6.2009)    DPS 
 
Ing. Hradecká Hana  47 VŠB-Eko  EKO, UCE      23 
      DPS    
 
Ing. Janků Jiří   64 VŠZ-PEF  PRO, BIO      45 
(15.9.2008-30.6.2009)      DPS 
 
Bc. Jelínek Jakub, DiS.  31 VOŠ    Užití počítačů      6 
      EPI   Informatika 
      DPS 
 
Mgr. Jonová Irena   42 FF MU  CJL, DEJ      22 
 
Mgr. Lachmanová Lenka  47 PřF MU  BIO, CHE      23 
 
Ing. Kalousek David  32 MZLU   Lesní inž.       8 
      DPS 
 
Mgr. Karasová Jarmila  53 PedF UP  CJL, OBN      31 
 
Ing. Kauerová Hana  53 VŠCHT  CHE       27 
      DPS 
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Ing. Koňarik Jaroslav  43 VŠZ,ZOO  CHO       20  
      DPS 
   
Mgr. Kostecká Eva   36 PedF UP, MU ANJ       14 
 
Mgr. Krišová Zdeňka  39 PřF UP  VYT, MAT      16 
(metodik ICT) 
 
Ing. Lubojacká Jana  43 VŠB-EKO  EKO, UCE      22 
(výchovný poradce)    DPS 
 
Mgr. Maluchová Jolana  41 UHK PdF, MU CJL, DEJ, NEJ    6 
 
Ing. Macek Aleš   49 VŠZ-AF  AGRO, EKO      26 
(pověřený vedením DS)   DPS 
 
Mgr. Misterová Kamila  35 UP FF   SPJ, PORJ       7 
 
Mgr. Mojdlová Radka  27 PedF UJEP  NEJ, GEO       3 
 
Ing. Neudertová Eva  54 VŠZ-PEF  EKO       32 
      DPS 
 
Mgr. Pánová Ivana   42 PedF TU Ostrava TEV, OBN      19 
(školní metodik prevence) 
 
Ing. Ondráčková  Kateřina  31 VŠB MMI HOP,TOS,TPP,MNH     2 
(do 30.6.2009)    DPS  
 
Mgr. Pavelková Helena  40 Ped UP PSY,SPK,APP,OBN     18 
 
Mgr. Pechová Lenka  27 PřF MU  MAT, BIO       4 
 
Mgr. Ptáček Vladimír  49 PedF UP   MAT, BV      25 
      PřF UP  VYT 
 
Mgr. Stalmachová Vladimíra 39 FTKUP  NEJ, TEV      17 
 
RNDr. Staňková Eva, CSc. 49 PřF UP  BIO, EKL      20 
 
Ing. Jan Sýkora   31 VŠB Ostrava PEF EKO        3 
      DPS 
 
Mgr. Šimíčková Darja  58 PedF UJEP  NEJ, RUJ      36 
 
Mgr. Tkadlecová Lenka  46 UTB Med. a kom. Mark. a soc.      20 
(13.10.2008-30.6.2009)   studia,DPS  kom.   
 
Mgr. Unger Petr   62 FTVS UK  TEV, NEJ      38 
      FFUP 
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Doc.Ing. Vaněk Dušan,PhD. 53 VŠZ Brno,AF  ZOO       22 
(5.9.2008-30.1.2009)   DPS 
 
Mgr. Vršanová Radka  51 PedF, FFUP       RUJ, ZEM, ANJ      27 
      
Mgr. Vymazalová Lenka  54 FFUP   CJL, RUJ      30 
 
Mgr. Zajíc Roman   42 PaedF UP  TEV, BIO      17 

4.2 Vychovatelé na domov ě mládeže 

Krejčí Bohumila   57 ved. vychovatelka SPgŠ   39 
Hovadová Ludmila   52 vychovatelka  SZTŠ, DPS  31 
Kukula Milan    48 vychovatel  Gymnázium,DPS 26 
Moravcová Alena   45 vychovatelka  SEŠ, DPS  21 
Strouhalová Ivana   40 vychovatelka  SpgŠ   21 
Šikulová Alena   48 vychovatelka  SZTŠ, DPS  30 
Urbanová Ludmila   50 vychovatelka  SPgŠ   32 

4.3 Provozní zam ěstnanci školy 

Kubíček Jaroslav   60 školník – údržbář 
Kamencová Jaroslava  42 uklízečka (od 16. 1. 2006) 
Jaňourová Jana   50 uklízečka (do 31.8.2009) 
Orságová Marta   57 uklízečka  
Procházka Martin   34 elektrikář – TP 

4.4 Provozní zam ěstnanci domova mládeže 

Krejčí Josef    58 domovník, topič, údržbář (do 14.10.2008) 
Kubíková Kateřina   31 vrátná (do 30.6.2009) 
Polešovská Alena   47 uklízečka 
Procházková Jiřina 58 švadlena, skladnice - 0,5 úvazku   

 (do 31.12.2008) 
Rabová Alena   43 uklízečka 
Hanáková Pavlína   32 dělnice ve skladu – 0,5 úvazek (od 2.1.2009)  

TP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

4.5 Pracovníci školní jídelny 

Hvižď David    32 vedoucí jídelny 
Cekrová Jarmila   27 kuchařka (od 1. 1. 2009) 
Horníčková Ludmila   59 vedoucí kuchařka (do 31.12.2008) 
Chládková  Zdeňka                       52      pomocná kuchařka  (do 27. 2. 2009) 
Kohoutková Anna   57 pomocná kuchařka 
Vejchodová Silvie   27 kuchařka (od 1.7.2009 MD) 
Zouharová Bohdana  38 kuchařka (od 1.1.2009) – vedoucí kuchařka 
Svačinková Lucie   31 kuchařka (od 1.1.2009) 
Hauptová Marie   34 pomocná kuchařka (od 2.3.2009) 
Barvířová Pavlína   43 pomocná kuchařka (od 18.5.2009) 

4.6 Ekonomi čtí a administrativní pracovníci školy a domova mlá-
deže 

Winterová Hana   50 ekonomka 
Musilová Ivana   42 účetní 
Kunderová Vlasta   48 odborný referent 
Drážná Marta   38 odborný referent 
Ing. Sýkora Jan   31 pracovník vztahů k veřejnosti (do 31.8.2009) 
Müller Karel    59 referent majetkové správy (od 2.2.2009) 

4.7 Pracovníci dle členění 

 Pedagogi čtí pracovníci Provozní  pracovníci 
 počet přepočtený stav počet přepočtený stav 
Škola 37 32,48 9 9,59 
Domov mládeže 7 7,00 5 3,77 
Jídelna - - 8 7,48 
CELKEM 44 39,48 22 20,84 
 

Zastoupení pracovník ů v procentech 
na úsecích školy

70%

18%

12%

škola domov  mládeže jídelna
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Zaměstnanci  školy 
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5 Přijímací   řízení 

Prezentace školy probíhá pravidelně  v měsících listopadu a prosinci. Učitelé navště-
vují třídní schůzky  rodičů žáků devátých tříd a informují je o naší nabídce studijních 
oborů.Takto prováděný  nábor se  jeví jako nejefektivnější. Snažíme  se tak žákům 
devátých tříd a jejich rodičům představit naše studijní obory  s  důrazem na uplatni-
telnost  absolventů. V měsíci lednu pořádáme dny otevřených dveří, na kterých  pe-
dagogové i naši studenti zájemce o studium sami provázejí školou  a ochotně odpo-
vídají na otázky. V tomto trendu nadále budeme pokračovat, protože zazname-
náváme příznivý ohlas. Od inzerce v regionálním tisku pomalu   upouštíme, zejména 
z finančních důvodů. Také se nám jeví, že tento druh náboru není tak efektivní jako 
návštěvy škol a prezentační výstavy středních škol  v Olomouckém kraji a přilehlém 
okolí, zejména ve východních Čechách. 

Pro školní rok 2009/2010  se na naši školu přihlásilo v prvním kole 286 studentů na 
denní formu studia a 30 uchazečů na dálkovou formu studia. V dalších kolech  poda-
lo přihlášku na denní formu  13  studentů a pro dálkovou formu 14 posluchačů. 

Do studijního oboru Cestovní ruchu se přijímací řízení konalo  ve třech kolech  - 22. 
4., 8. 6. a 1. 9. 2009. Uchazeči byli přijati na základě kritérií bez přijímacích zkoušek . 

Pro  studijní  obor  Ochrana přírody a prostředí se  přijímací  řízení konalo ve třech 
kolech - 22. 4., 8. 6. a 15. 7. 2009. Uchazeči byli přijati na základě kritérií bez přijíma-
cích zkoušek . 

Pro studijní obor Veřejnosprávní činnost, který se vyučuje dálkovou formou,  se přijí-
mací řízení konalo ve čtyřech kolech – 4.5., 8.6., 15.7. a 2.9. 2009. Uchazeči byli při-
jati  na základě kritérií bez přijímacích zkoušek. 

5.1 Přehled po čtu p řihlášených a odevzdaných zápisových lístk ů 

I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo 

Studijní  obor Přihlá- 
šeno 

Ode-
vzdáno 

Z.L 

Přihlá- 
šeno 

Ode-
vzdáno 

Z.L 

Přihlá- 
šeno 

Ode-
vzdáno 

Z.L 

Přihlá- 
šeno 

Ode-
vzdáno 

Z.L 

65-62-M/011 
Služby cestovního 
ruchu 

    205 59 5 5 - - 1 1 

16-01-M/002 
Ochrana přírody  a 
prostředí 

81 25 4 4 3 3 - - 

68-43-M/001 
Veřejnosprávní 
činnost 

30 22 7 5 3 3 4 2 

 
CELKEM 
 

316 - 16 - 6 - 5 - 

Zdroj: Spisy přijímacího řízení při SOŠ Šumperk 
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6 Výsledky výchovn ě vzdělávacího procesu 

Ve školním roce 2008/2009 studovalo na Střední odborné škole, Šumperk, Zeměděl-
ská  3 celkem  474 žáků, z toho v denním studiu 365 žáků ve 13 třídách a v dálkové 
formě 109 posluchačů v 5 třídách. 

6.1 I. pololetí 

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Třída Počet 
žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Sníž. známka 

Průměrný 
prosp ěch 

1. A 32 2 22 8 0 1 2,63 
1. H 33 0 25 8 0 0 2,47 
1. B 30 0 22 4 4 0 2,52 

1. ročník  95 2 69 20 4 1 2,54 
2. AH 31 1 25 5 0 0 2,38 
2. B 25 2 11 11 1 0 2,70 
2. Z 19 0 11 7 1 0 2,83 

2. ročník  75 3 47 23 2 0 2,63 
3. A 32 3 24 3 2 0 2,41 
3. H 28 4 21 2 1 0 2,30 
3. B 30 2 18  9 1 0 2,52 

3. ročník  90 9 63 14 4 0 2,41 
4. A 32 5 26 1 0 0 1,99 
4. B 28 1 23 2 2 0 2,22 
4. H 24 0 22 1 1 0 2,24 
4.Z 21 0 18 3 0 0 2,82 

4. ročník  105 6 89 7 3 0 2,32 
 

1. D 23 0 16 4 3 0 2,32 
2. D 16 4 11 1 0 0 2,03 
3. D 29 5 22 1 1 0 2,09 
4. D 20 4 10 2 4 0 1,94 
5. D 21 3 16 1 1 0 2,17 

Dálkové st.  109 16 75 9 9 0 2,11 
CELKEM 474 36 343 73 22 1 2,404 
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6.2 II. pololetí 

 
HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Třída Počet 

žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Sníž. známka 

Průměrný 
prosp ěch 

1. A 33 3 25 4 1 0 2,45 
1. H 33 1 30 2 0 0 2,51 
1. B 29 0 23 5 1 0 2,46 

1. ročník  95 4 78 11 2 0 2,47 
2. AH 31 2 22 7 0 0 2,48 
2. B 25 2 17 4 2 0 2,68 
2. Z 19 0 10 1 8 0 2,49 

2. ročník  75 4 49 12 10 0 2,64 
3. A 32 3 23 6 0 1 2,24 
3. H 28 4 22 1 1 1 2,21 
3. B 26 0 11 8 7 0 2,57 

3. ročník  86 7 56 15 8 2 2,34 
4. A 32 8 23 1 0 0 1,90 
4. B 28 0 26 2 0 0 2,28 
4. H 23 0 23 0 0 0 2,28 
4.Z 21 1 19 1 0 0 2,75 

4. ročník  104 9 91 4 0 0 2,30 
 

1. D 21 0 16 2 4 0 2,14 
2. D 16 4 11 1 0 0 1,98 
3. D 27 3 20 2 2 0 2,08 
4. D 19 3 16 0 0 0 1,89 
5. D 21 3 17 0 0 0 1,01 

Dálkové st.  104 13 80 5 6 0 2,02 
CELKEM 464 37 354 47 26 2 2,354 

6.3 Výchovná  opat ření 

 I. pololetí II. pololetí 
Pochvala t řídního u čitele 38 28 
Pochvala ředitele školy 6 17 
Napomenutí t řídního u čitele 21 0 
Důtka t řídního u čitele 12 5 
Důtka ředitele školy 0 10 
Podmín ěné vylou čení 0 0 
CELKEM 77 60 
Zdroje: Pedagogické  rady  

V průběhu školního roku přistoupilo  na naši  školu 9 studentů a studium ukončilo:  

• na žádost rodičů   13 
• přestupem na jinou školu    3 
• z prospěchových důvodů  10 studentů. 
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7 Maturitní zkoušky 

Ve školním roce  2008/2009 ukončilo studium  maturitní zkouškou celkem 5 tříd, a to 
3 třídy denního studia a dvě třídy dálkového studia. 

7.1 Písemná maturitní zkouška 

Témata maturitních písemných prací z českého jazyka a literatury 
 

třída : 4. Z 
 

1. Veselé jarní přeháňky 
a první boží duha nad krajinou! 
Rozsívku složil hospodář 
a důvěřivě 
obchází půdu do níž sil. 
 
K. Toman: Duben 

(odborný popis pracovního postupu zemědělských prací) 
 
    

2.  „Zlo je snadné a je ho nekonečně mnoho.“ 
 
B. Pascal 

(vypravování detektivního příběhu) 
 

3. „Dobrý domov je jednou z podmínek šťastného dětství. Šťastné 
dětství je jednou z podmínek pro zdravé utváření osobnosti.“ 

 
Z. Matějček 

(volný slohový útvar o lásce, rodině, dětech) 
 
 

4. „Příroda je proti nám ve výhodě. Může existovat bez nás, my bez 
ní zahyneme.“ 
 
J. Kolářová 

(úvaha proč chci či nechci být zemědělcem) 
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třída : 4. A 
 

1. Stalo se nebo se mohlo stát … 
(vypravování s využitím dalších slohových postupů) 
 
    

2. Nákupní centra – symbol dneška? 
(kritická úvaha) 
 
 
3. „Cestováním poznáš sám sebe.“ 
Miloslav Zikmund 
(volný slohový útvar) 
 
 
4. Šťastné srdce je lepší než plná peněženka 
(úvaha nad vlastními životními hodnotami) 
 

třída : 4. B 
 

1. „Och, jaké časy a mravy.“ 
Tacitus 
(kritické zamyšlení nad současnou společenskou morálkou) 
 
 

2. „Příroda cokoli říká, je moudré“. 
Iuvenalis 
(úvaha nad naším vztahem k přírodě) 
 
 

3. Šťastné srdce je lepší než plná peněženka 
(úvaha nad vlastními životními hodnotami) 
 
 

4. Zachráníme ještě naši modrou planetu? 
(odborný článek do populárního časopisu) 
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třída : 4. H 
 

1. Lhostejnost, bezohlednost a sobectví – propast na cestě člověka k 
člověku 

 (úvaha) 
 
    

2. Reklama všude, kam se podíváš 
(libovolný útvar publicistického stylu) 

 
 

3. Jak se budí princezny? 
(fejeton) 
 

4. V žitě  
(popis fiktivního hotelu snů a jeho služeb) 
 
 

třída : 5. D 
 

1. Paragrafy pro každého 
 (úvaha o významu a využití zvoleného oboru v praxi) 
 
    

2.  V čele Evropy 
(analytický článek o předsednictví ČR Evropské unii)) 

 
 

3. Jak se dělá domácí štěstí? 
(fejeton) 
 
 

4. Nevíš, koho máš za přítele, dokud se s tebou neprolomí led (es-
kymácké přísloví) 

(charakteristika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

4.Z 
Michal Kautz 

 
„Příroda je proti nám ve výhodě. Může existovat bez nás, my bez ní zahyneme.“       
J. Kolářová 

(úvaha proč chci či nechci být zemědělcem) 

Kde bude pro zemědělství půda, když ji zastavíme městy a průmyslovými zónami. 
Půdy je třeba, kácí se potřebné lesy, je to škoda. Můj otec si začal tyto poznatky a 
chyby lidstva uvědomovat asi před 10 lety. Měl zdravotní problémy a jako každý člo-
věk chodil k lékaři. Chtěl založit ekovesnici, která by nebyla závislá na dnešním mo-
derním světe. Ve vesnici by si každý pomáhal a měl své políčko, kus lesa a dobytek. 
Jeho snahy mi připadaly směšné a vysmál jsem se mu. Dnes bych se mu za to své 
chování omluvil a řekl, že má pravdu, a asi mám stejné touhy. A ptáte se, proč otec 
změnil názor na moderní život? Ze zdravotních důvodů, které přetrvávaly i po ná-
vštěvách a radách různých doktorů. Začal se léčit přírodními léky a sám. Dnes nemá 
žádné problémy a je sám se sebou spokojený. A jestliže v minulosti lidé byli nemocní 
párkrát za život a dnešní člověk stráví půl života v lékárně, něco na tom asi bude. 

Vše souvisí tedy spolu. Zdraví člověka s výživou. Když nemá výživu kvalitní, nemůže 
jeho tělo správně fungovat. A kde vzít kvalitní potraviny? Z dobrého zemědělství. 

Když vše shrnu, tak si myslím, že být zemědělcem je velice dobré. Člověk nemusí 
nikam na určitý čas spěchat, je v kontaktu se zvířaty, které svou přítomností uvolňují 
stres a agresivitu. Má volnější den a celkovou pohodu. Navíc má radost z toho, že 
dělá užitečnou práci. Když se lidé zamyslí, kam spějí a budou nad svým způsobem 
života uvažovat racionálně, zbaví se problémů a navíc budou spokojeni sami se se-
bou. Lidé zamyslete se! Zemědělství je dobré a užitečné. 

Chtějí mít jen co nejlepší počítač a mobil. Ale může někdy takový člověk přemýšlet o 
tom, jak vzniká mléko nebo sýr, věci které potřebuje k tomu, aby jeho tělo mohlo fun-
govat? Může, ale je mu to k ničemu. A je to škoda. Myslíte, že ho napadne, že potře-
buje krávu a když má krávu, že potřebuje i býčka, aby napomohl k tomu, aby kráva 
měla potomky? Nežije věčně. A když už má tedy krávu a býčka,  potřebuje je někde 
ustájit a pustit na pastvu. Takže potřebuje pozemky. Další věc je připravit jim na zimu 
krmivo. Seno potřebuje posekat a odvézt, je zapotřebí mít traktor. Chcete mít živo-
čišnou výrobu? Potřebujete i rostlinnou. Bez ní se neobejdete. Spousta věcí 
v zemědělství souvisí spolu. Ale to si neuvědomí průměrný člověk, který sedí 
v kanceláři a klape do počítače čísílka. Je docela škoda, že skutečnosti si lidé neu-
vědomují. Ale doufám, že je to napadne a ještě nebude pozdě. Lidem je jedno, že 
jedí maso, které jako maso vůbec nechutná. Ale to je jen proto, že to opravdové ni-
kdy neochutnají. S tím souvisí i zdravotní potíže. Tělo si nemůže vzít živiny z něčeho, 
v čem nejsou obsaženy. Ale podobné je to i s přírodou. Potřebujeme ji. Dává nám 
látky potřebné pro život. Nechápu, proč bychom měli platit například za vodu. Vody je 
pro každého stejně, může si vzít kolik chce. Nikomu nepatří. Tak proč za ni platíme? 
Protože si ji sami znečistíme odpady. Z toho vyplývá, že si platíme za svou blbost. 
Ale není to tak jen s vodou. Platíme i za půdu a ta taky nepatří nikomu. Lidstvo se tak 
jednou vyhubí samo. Budeme snad jednou platit i za vzduch? Doufejme, že lidé za-
čnou přemýšlet o tom, co dělají a napadne je, že je to hloupost. 
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4.H 
Soukopová Petra 

 
Reklama všude ,kam se podíváš 

(libovolný útvar publicistického stylu) 

Co si představíte, když se řekne reklama? Můžete ji vidět všude kolem nás. Reklama 
má za úkol upoutat zákazníky určitým výrobkem či službou. Každý prodejce, který si 
ji nechá zveřejnit, ať už na billboardy, které můžete zhlédnout jak na budovách ve 
městě, tak na okraji silnic, ale také v novinách, televizi a na reklamních letácích, chce 
mít tu nejlepší, aby přitáhla co nejvíce zákazníků. Reklama je zdroj, který dokáže 
zamotat hlavu každému. Zamyslete se a přiznejte si, kdo z vás se nechal napálit? 
Myslím, že každý. Unést se může nechat spousta lidí, když vidí něco tak krásného, 
jako je reklama, ať už je na cokoli. Nejvíce jsou přitahovány malé děti a důchodci. 

Vše by se dalo popsat asi takto. Firma se zaměří na určitou klientelu a rozešle re-
klamní letáky, v mém případě důchodcům. Na letáku je napsáno: Pojeďte s námi na 
zájezd plný dobrodružství, zažijete spoustu zábavy a soutěží o krásné ceny. Dů-
chodce si leták prohlédne a vidí na něm nádherné obrázky hotelu, kde by mohl být 
ubytovaný, a také všechny ty ceny, co by mohl získat. A cena? No, není tak vysoká, 
jen dva tisíce čtyři sta. Rozhodne se tedy, že za každou cenu pojede. Ať mu vše 
rozmlouvá, kdo chce a jak chce, prostě musí jet. Když ho autobus doveze na místo, 
které bylo tak hezky popsané v letáku, je zklamaný. Hotel nevypadá jako na obrázku 
a ceny, které vyhrál, si musí doplatit. Skoro stejné je to s dětmi. Jakmile jde dítě 
s maminkou do obchodu a zahlédne nějakou tu reklamu, začne přesvědčovat mámu, 
poté hlasitě křičet, vztekat se, jen aby hračku mělo za každou cenu. A co chudák 
maminka? Zbít dítě nemůže, protože děti se bít nemají, a kdyby mu naplácala na 
zadek, začne křičet ještě víc. Co má dělat, když nemá na hračku peníze? Nezbývá jí 
nic jiného než utratit své poslední peníze za hračku, která se po krátké době rozbije 
nebo se po chvíli dítěti přestane líbit. Na těchto případech můžete vidět, že reklama 
je v něčem užitečná, tedy hlavně pro prodejce, a někdy je spotřebiteli jen na obtíž. 
Firmy ale na konec doplácí na to tím, že klamnou reklamou ztrácí zákazníky, proto se 
nevyplácí takové reklamy tvořit. Spousta firem naláká zákazníky tím, že vytvoří re-
klamu a k ní napíše malinkým písmem další informace, například o případných pří-
platcích. Proč tedy firmy většinu vyrábějí klamné reklamy a přitom nejsou za to po-
trestány? Tuto otázku si pokládám dlouhou dobu, a přesto jsem na ni nenašla 
odpověď. Vždyť přeci podávat falešné informace o výrobku je trestné a reklama je 
informací. Informuje zákazníka o použití a funkcích výrobku, ale také o službách, na-
příklad v hotelu. 

Reklamy obklopují celý svět. Každý stát má své reklamy podle toho, jaké firmy se 
v oblasti nachází. Liší se od sebe, ale ne moc. Spíše jsou od sebe odlišné zaměře-
ním. Nejvíce jich můžeme vidět v Americe. Amerika je totiž jimi populární. Obézní 
Američani většinou sedí u televize a zhlíží jednu reklamu za druhou. Na budovách 
jsou billboardy dokonce osvětleny různými blikajícími světélky. No prostě k popukání. 

Myslím, že právě tam musela vzniknout první reklama nebo ještě přesněji možná 
vznikla v Hollywoodu? Bůh ví! Historii jsem bohužel nezkoumala. Myslím, že by mě i 
zajímalo, do které doby asi tak spadají dějiny reklamy. Mohlo to být asi někdy 
v období vzniku prvních novin nebo až v období, kdy vznikla první firma? V televizi se 
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musela nejspíš objevit, až když vznikl první film. Jak taková první reklama vypadala? 
Byla první reklama němá a černobílá? Měla bych spoustu otázek k dějinám reklamy, 
ale kde na ně vzít odpověď? Asi mi nezbývá nic, jen čekat, než mi tyto otázky někdo 
zodpoví. 

To hlavní je, že reklam není nikdy dost a bude jich čím dál více. Ptáte se proč? No to 
je přeci jasné, protože stále budou vznikat nové firmy, které si budou chtít prosadit tu 
svou. Reklamy se budou stále zlepšovat a kdo ví, třeba někdy v budoucnosti nebu-
dou existovat billboardy, ale nějaká virtuální plátna, kde bude reklama vyjádřena 
animací. Dalo by se říct, že reklamy zaplavují svět. Na světe je jich moře, ale za kaž-
dou se platí. Prodejce vynaloží za jednu reklamu vysokou sumu peněz, najme si vět-
šinou nějakou slavnou osobnost a všechny ty peníze připadnou jí. Tak tomuto se říká 
byznys. Reklamy jsou většinu totiž o byznysu. Je to takové obchodování s opravdu 
krátkým filmem. 

 
4.H 

Bálintová Kamila 
 
Lhostejnost, bezohlednost a sobectví – propast na cestě člověka k člověku 

(úvaha) 

Každý z nás se chová ke svému okolí jinak, přestože žijeme všichni na stejné plane-
tě. Najdeme zde mnoho odlišných ras lidí, které se liší barvou pleti, chováním, ale i 
vlastnostmi. Rysy osobnosti má každý z nás jiné, přesto se u některých mohou sho-
dovat. Velice častými, ne příliš lichotivými společnými vlastnostmi bývají bezohled-
nost, sobectví a lhostejnost v různých kombinacích. Sobectví se projevuje tak, že se 
člověk zajímá pouze sám o sebe a své okolí ignoruje. Lhostejným si připadal snad 
každý z nás, někdo více, jiný méně. Avšak není příjemné zjistit, že jste svému kolek-
tivu v práci lhostejní jako voda tekoucí osamoceně v korytu řek. Následkem vašeho 
chování je bezohlednost a to i k těm, kteří vás mají rádi. Jste agresivní, rozčarovaní a 
stáváte se v kolektivu „trnem v oku“. 

Sobectví neboli egoismus, je jedním z nejznámějších rysů osobnosti, který se proje-
vuje více způsoby. Asi nejznámější je kariérismus. Proč se lidé věnují kariéře a na 
děti nemají čas? Jednoduše proto, že se s dobu mění i životní postoje. Lidem je 
přednější budování kariéry před zakládáním rodiny, která je předpokladem pro spo-
kojený život v lásce. Proč máme rádi nebe, když na něm dochází k bouřím a bles-
kům? Asi proto, že je plné hvězd, signalizujících naději pro další generace. Proto ne-
buďme egoičtí, ale mysleme na nástup dalšího pokolení. Nemůžeme si přece říct, po 
nás ať přijde potopa! 

Netečnost má často za následek rozklad osobnosti, jelikož jedinec ztrácí schopnost 
komunikace. Stejně jako mnoho lidí i já lhostejnost zažila. Vše začalo již v sedmé 
třídě na základní škole. Spolužačka, se kterou jsme se neměly příliš rády, mě začala 
ignorovat, a dokonce mě ani nezdravila. Jednoduše jsem ji obtěžovala svou přítom-
ností. Nevšímala si mě, byla jsem jako vzduch. Časem třída zjistila, že je spolužačka 
namyšlená a vybírá si, s kým se bude přátelit. Následně se o ni nikdo nezajímal a 
nebyla středem pozornosti jako dříve. Proč, když jsme lhostejní, jsme smutní, nebo 
vzteklí? Je to tak asi proto, že máme rádi lásku a vřelé přátelství. Život bez lásky je 
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jako život bez vody. Ten, kdo není milován, je nešťastný a často dokonce netečný. 
Kdo chce, ať si jím zůstane, ale já chci být obklopena láskou a dobrými přáteli.  

Bezohlednost vzniká při sportovních utkáních, ale často i mezi lidmi majícími odliš-
nou barvu pleti. Jedním příkladem za všechny je spor mezi cikány a bělochy. Agresi-
vita ve vyvrcholených konfliktech často hraničí s mezemi zákona. Vznikají různá na-
padení, ať už slovní, nebo fyzická, která někdy vyvrcholí do fáze neřešitelných 
situací. Obecně známo o Romech je to, že nepracují, vyvolávají konflikty, mají spous-
tu dětí a žijí z přídavků. Avšak ne každý cikán je nepoctivý, krade a vyvolává nepří-
jemné situace. Běloši se mnohdy chovají mnohem hůř, ale jelikož mají bílou pleť, je 
vše v pořádku. V takovém případě se agresivita stává rasismem. Proč zbytečně vzni-
ká propast na cestě člověka k člověku? To tolik záleží na barvě pletí? Nezáleží na 
barvě pleti, ale na vlastnostech a činech jedince. Měli bychom se vzájemně tolerovat 
a zbytečně nevyvolávat konflikty jenom proto, že nám je někdo nesympatický. 

Sobectvím, lhostejností a bezohledností nic nevyřešíme, ale zbytečně si najdeme 
nepřátele. Nebyla by společnost lepší plná lásky a přátelství? Určitě byla. Mnohem 
hezčí pohled je na spokojenou rodinu plnou lásky, než na „rozhádané“ vrabčáky na 
střeše. Stejně jako vrabčáci se hašteří mnoho lidí, ale jsou rádi za lásku svých bliž-
ních. Žijme tedy v lásce a štěstí, nehádejme se a mějme lepší a spokojenější život. 
Nehledejme propasti, když poznáváme druhé, ale hledejme dobro. Dobro je láska, 
zdraví přátelství. Važme si jich! 

7.2 Výsledky maturitních zkoušek  4. A 

Třídní  u čitel Mgr. Radka Mojdlová Počet žáků celkem: 32 Změny v po čtu žáků 

  Z toho dívek: 28 Ubylo: 0 

  Chlapc ů: 4 Přibylo: 0 

 
Předmět Počty  známek Pr ůměr Vyu čující 
 1     2     3      4     5 
CJL Český jazyk a literatura 5    13   10    4      - 2,406 Mgr. Lenka Vymazalová 
ANJ Anglický jazyk 9    10    -     -       - 1,526 Mgr. Eva Kostecká 

Mgr. Kateřina Bieliková 
Mgr. Lenka Lachmanová 
Mgr. Radka Vršanová 

NEJ Německý  jazyk 5     2     4      2      - 2,231 Mgr. Jolana Maluchová 
Mgr. Darja Šimíčková 
Mgr. Radka Mojdlová 

OPC Odborné předměty cestovního ruchu 17    8    6     1      - 1,719 Mgr. Radka Vršanová 
Mgr. Radka Mojdlová 

EPR Ekonomické předměty  8    13    8     3      -  2,188 Ing. Jana Lubojacká 
Ing. Aleš  Macek 

PRK Praktická zkouška z odborných před-
mětů 

12    13    5    2     - 1,906 Mgr. Radka Mojdlová 
Ing. Aleš Macek 
Ing. Jana Lubojacká 

 
 

Celkový pr ůměrný prosp ěch                          2,006 
Prospěl s vyznamenáním 7 
Prospěl 25 
Neprospěl 0 

Stupeň hod-
nocení pro-
spěchu 

Nehodnocen 0 
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7.3 Výsledky maturitních zkoušek  4. H 

Třídní  u čitel Mgr. Jarmila Karasová Počet žáků celkem: 23 Změny v po čtu žáků 
  Z toho dívek: 21 Ubylo: 0 

  Chlapc ů: 2 Přibylo: 0 

 
Předmět Počty  známek Pr ůměr Vyu čující 
 1     2     3      4     5 
CJL Český jazyk a literatura 6     6     6      5     - 2,435 Mgr. Jarmila Karasová 
ANJ Anglický jazyk 5     2     9      4     -     2,600 Mgr. Eva Kostecká 

Mgr. Kateřina Bieliková 
Mgr. Lenka Lachmanová 
Mgr. Rakda Vršanová 

NEJ Německý  jazyk -      -     2      1      - 3,333 Mgr.Jolana Maluchová 
Mgr. Darja Šimíčková 
Mgr. Radka Mojdlová 

OPC Odborné předměty cestovního ru-
chu 

3     6     8     6      - 2,739 Mgr. Radka Vršanová 
Mgr. Radka Mojdlová 

EPR Ekonomické předměty 3    10    7     3      - 2,435 Ing. Jana Lubojacká 
Ing. Aleš  Macek 
Ing. Hana Hradecká 

PRK Praktická zkouška z odborných 
předmětů 

5     7     8     3      - 2,391 Mgr. Radka Vršanová 
Ing. Kateřina Ondráčková 
Ing. Jana Lubojacká 
Ing. Hana Hradecká  

 
 

Celkový pr ůměrný prosp ěch                          2,539 
Prospěl s vyznamenáním 3 
Prospěl 20 
Neprospěl 0 

Stupeň hod-
nocení pro-
spěchu 

Nehodnocen 0 
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7.4 Výsledky maturitních zkoušek  4. B 

Třídní  u čitel Ing. David Kalousek Počet žáků celkem: 28 Změny v po čtu žáků 
  Z toho dívek: 16 Ubylo: 0 

  Chlapc ů: 12 Přibylo: 0 

 
Předmět Počty  známek Pr ůměr Vyu čující 
 1     2     3      4     5   N 
CJL Český jazyk a literatura 3     8     9      6     1    1 2,778 Mgr. Lenka Vymazalová 
EKL Ekologie 12   5     6     3      1    1  2,111 RNDr. Eva Staňková, CSc. 
OPP Ochrana přírody 13   5     7     2      -    1 1,926 RNDr. Eva Staňková, CSc. 

Ing. David Kalousek 
LES Lesnictví 1     1     1     -      -     - 2,000 Ing. David Kalousek 
MEM Meteorologie a monitoring 1     -      -      1     -    - 2,500 Ing. Eduard Bartoň 
IKT Informační a kom. technologie -     -      1      -     -     - 3,000 Bc. Jakub Jelínek 
BIO Biologie 1     1     -      -     -     - 1,500 Mgr. Roman Zajíc 
EKO Ekonomika -      1     -      -      -    - 2,000 Ing. Eva Neudertová 
ZOO Zoologie -      1     -      -     -     - 2,000 Ing. Jaroslav Koňarik 
CHE Chemie 1     -     1      -     -     - 2,000 Ing. Hana Kauerová 
HYD Hydrologie 1     2     2     -     -     1 2,200 RNDr. Eva Staňková,CSc. 
MAT Matematika 3     -      -     -      -    - 1,000 Mgr. Vladimír Ptáček 
MYS Myslivost 4     1     1     1    -     - 1,857 Ing. David Kalousek 
MS Myslivost - dobrovolná 1     -      -     -     -     - 1,000 Ing. David Kalousek 
HYM Hydrologie - dobrovolná -     1      -     -     -     - 2,000 RNDr. Eva Staňková, CSc. 
DJ Dějepis - dobrovolná 1     -      -     -     -     - 1,000 Mgr. Irena Jonová 
PRK Praktická zkouška z odborných 

předmětů OPP 
 9   8      4     5     1    1 2,296 RNDr. Eva Staňková,CSc. 

Ing. David Kalousek 
 

Celkový pr ůměrný prosp ěch                                     2,207 
Prospěl s vyznamenáním 7 
Prospěl 19 
Neprospěl 1 

Stupeň hod-
nocení pro-
spěchu 

Nehodnocen 1 
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7.5 Výsledky maturitních zkoušek  4. Z   

Třídní  u čitel Ing. Jaroslav Koňarik Počet žáků celkem: 21 Změny v po čtu žáků 
  Z toho dívek: 14 Ubylo: 0 

  Chlapc ů: 7 Přibylo: 0 

 
Předmět Počty  známek Pr ůměr Vyu čující 
 1     2     3      4     5 
CJL Český jazyk a literatura 1     7     4      9     - 3,000 Mgr. Irena Jonová     
EOP Ekonomické odborné předměty 2     6     1      12   - 3,095 Ing. Jana Lubojacká 

Ing. Aleš Macek 
ZZZ Zemědělské předměty 1     8     6      6     - 2,810 Ing. Eduard Bartoň 

Ing. Jaroslav Koňarik 
NEJ Německý jazyk -     -      1      -      - 3,000 Mgr. Jolana Maluchová 
CHE Chemie 1    1      2     1     1 3,000 Ing. Hana Kauerová 
ZAM Základy mechanizace -     2     -      -     - 2,000 Ing. Eduard Bartoň 
BIL Bilogie -     3     3      6    -  3,250 Mgr. Roman Zajíc 
PRK Praktická zkouška z odborných před-

měty 
4    8      5     4     - 2,429 Ing. Eduard Bartoň 

Ing. Jaroslav Koňarik 
 

Celkový pr ůměrný prosp ěch                                     2,876 
Prospěl s vyznamenáním 1 
Prospěl 19 
Neprospěl 1 

Stupeň hod-
nocení pro-
spěchu 

Nehodnocen 0 

7.6 Výsledky maturitních zkoušek  5. D  

• dálková forma studia studijní  obor Veřejnosprávní činnost 

Třídní  u čitel Ing. Eva Neudertová Počet žáků celkem: 21 Změny v po čtu žáků 
  Z toho dívek: 18 Ubylo: 0 

  Chlapc ů: 3 Přibylo: 0 

 
Předmět Počty  známek Pr ůměr Vyu čující 
 1     2     3      4     5 
CJL Český jazyk a literatura 3     4     7      6     1 2,905 Mgr. Jarmila Karasová 
PRA Právo 9     6     4      1     1 2,000 JUDr. Jan Foit 
VES Veřejná správa 6     7     5      2     1 2,286 JUDr. Jan Foit 
NEJ Německý jazyk -     2      -      -      - 2,000 Mgr. Petr Unger 
ANJ Anglický jazyk 2     4     2      -      - 2,000 Mgr. Lenka Lachmano-

vá 
PRK Praktická zkouška z odborných před-

mětů 
13   4     4      -      -  1,571 JUDr. Jan Foit 

DSS Daňová a sociální soustava 6     1     3      -      1 2,000 Ing. Hana Hradecká 
 

Celkový pr ůměrný prosp ěch                          2,152 
Prospěl s vyznamenáním 7 
Prospěl 13 
Neprospěl 1 

Stupeň hod-
nocení pro-
spěchu 

Nehodnocen 0 
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7.7 Umíst ění absolvent ů  
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8 Zpráva výchovného poradenství a hodnocení preven-
ce soc. pat. jev ů     

Činnost výchovného poradce respektovala plán výchovného poradenství na školní 
rok 2008/2009. Dle metodického pokynu k prevenci záškoláctví a vnitřního řádu školy 
bylo provedeno 35 pohovorů se studenty, u 3 z nich byli přítomni rodiče žáků, 5x byla 
problematika projednána telefonicky. Ve 28 případech byla řešena neomluvená ab-
sence,která činila 357 hodin, ve zbylých se projednávalo hlavně nevhodné chování 
žáků při vyučování, zlomyslné obtěžování spolužáků, podvodné a vulgární chování 
žáků vůči učitelům a výchovné a studijní problémy. Se studenty  byly vedeny pohovo-
ry a byly pořizovány zápisy, které jsou  uloženy u třídních učitelů a výchovného po-
radce. 

V tomto školním roce byly nově zavedeny pohovory s neprospívajícími žáky. Cílem 
bylo zjistit stanovisko žáka k problému a navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení situa-
ce studenta. Těchto pohovorů bylo provedeno 8. 

Ve škole jsme pracovali s 23 integrovanými studenty. Záznamy o jejich vývojových 
poruchách jsou v evidenci výchovného poradce. 

V rámci výchovného poradenství pro 1. a 2. ročníky proběhl cyklus přednášek „Zdra-
vý životní styl“ s MUDr. Ivou Purovou a to o prevenci pohlavně přenosných chorob a 
nechtěného těhotenství. U 1. ročníků byly zařazeny  pracovní semináře  vedené za-
městnancem PPP Mgr. Pšenčíkem s tématikou „Studium na střední škole“ a „Pre-
vence agresivity a šikany“. 

Se studenty 2. ročníků proběhl seminář s Mgr. Pšenčíkem na téma „Mezilidské vzta-
hy“ a se studenty 3. ročníků Mgr. Pšenčík vedl vzdělávací akci na téma „Návykové 
látky a prevence“. 

Humanitární akce „Projekt Šance“, „Srdíčkový den“ a „Liga proti rakovině“ byly reali-
zovány studenty oboru Služby cestovního ruchu. Dále byli studenti zapojeni do kon-
krétních projektů, např. Adopce na dálku (žáci třídy 3. H), sportovní akce se členy 
SONS,, pro děti MŠ, ZŠ a handicapované děti byly připraveny projekty „Ekomikuláš-
ská besídka“, „Vítání jara“ (studenti oboru OCHP), „Čarodějnický rej“ a oslava Dne 
dětí (studenti SCR). Členové MLK pořádali již tradiční „Den s Hubertem“. V tomto 
školním  byl úspěšně dokončen projekt „Jelení studánka“ (realizovaný studenty 
OCHP) a dále pokračuje projekt „Co bylo včera není dnes?“. 

Studenti 4. 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 studenty 4. ročníků byla zorganizována beseda s pracovníkem úřadu 
práce o možnostech jejich dalšího uplatnění. Rovněž byly zpracovány statistiky umís-
tění absolventů podle okresů a rozeslány na příslušné úřady práce. 

Škola nabízí své studijní obory v přilehlých regionech formou prezentací, inzercí a 
webových stránek, čímž se dociluje tradičně vysokého zájmu o studium na naší škole 
(viz přijímací řízení). Dále se pravidelně účastníme prezentací středních škol 
v okresech Olomouckého kraje. 
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Prevence sociálně patologických jevů   se opírala o Minimální preventivní program. 
Zaměřila se na nevhodné chování žáků vůči spolužákům a učitelům, drogové závis-
losti, alkoholismus, kouření, záškoláctví, gamblerství, virtuální drogy, šikanování, 
vandalismus a kriminalitu. 

Byly použity metody přednášek, videofilmů s následnými besedami se studenty, pro-
jektové činnosti žáků, zařazení témat do výuky, vysvětlování, sledování aktuálního 
dění, upozorňování  na konkrétní nebezpečí zneužívání psychotropních látek, dále 
nabídky zajímavých volnočasových aktivit (využívání posiloven, lezecké stěny, tělo-
cvičen nejen pro sport, ale také pro provozování amatérských kapel našich studentů, 
volejbalové družstvo, vodácký kurz, lyžování, možnost každodenního využívání uče-
ben výpočetní techniky našimi studenty apod.), rovněž také nabídky literatury, brožur 
týkajících se této problematiky a rovněž možnosti individuálních pohovorů se školním 
metodikem prevence s příslibem úplné mlčenlivosti. Nově v tomto školním roce pro-
běhl 1. ročník školní volejbalové ligy. 

Prevence sociálně patologických jevů byla zaměřena dle Minimálního preventivního 
programu také na zdravý životní styl, mimořádné situace, multikulturní a etickou vý-
chovu a další aktivity, které podporují spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči, 
k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy. Dále jsem se zaměřili na činnosti, 
které podporují prevenci šikanování mezi žáky, záškoláctví a vandalismu, na boj 
s kouřením, drogovou závislostí a alkoholismem. Smyslem všech akcí je ukázat stu-
dentům možnosti, jak smysluplně využít volný čas. 

Proběhly také besedy či praktická cvičení na téma „Trestně právní odpovědnost“ (1. 
ročníky), „Trestná činnost páchaná mládeží na mládeži“ (2. ročníky), „Zdravý životní 
styl“.Studenti se zúčastnili exkurzí na úřad práce, do dětského domova, návštěvy 
pracoviště Policie ČR (1. ročníky) v Šumperku. Nechyběla ani účast žáků na humani-
tárních akcích a  soutěžích IZS. 

V průběhu celého školního roku výchovný poradce se školním metodikem prevence 
spolupracují s PPP Šumperk, s Policií ČR, Úřadem práce v Šumperku, Okresním 
soudem v Šumperku, dorostovým lékařem, třídními učiteli a rodiči. 

 

Ing. Jana Lubojacká 
výchovný poradce 
 
 
 Mgr. Ivana Pánová 
školní metodik prevence 
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9  Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle zákona 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedago-
gických pracovníků a podle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků 
SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, pro školní rok 2008/2009. 

9.1 Vzdělávání vedoucích pracovník ů školy 

K prohloubení odborné kvalifikace se vedoucí pracovníci školy účastnili akreditova-
ných akcí v rámci dalšího vzdělávání.  

Zástupkyně ředitelky absolvovovala kurz anglického jazyka pro začátečníky na AJAK 
Šumperk a rovněž se zúčastnila dalších akreditovaných seminářů v průběžném vzdě-
lávání. 

9.2 Vzdělávání pedagogických pracovník ů 

1. Studium k rozšíření odborné kvalifikace - 1 vyučující splnila magisterské studium 
na PdF MU Brno pro výuku anglického jazyka  

2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

Studium k výkonu specializovaných činností – 1 vyučující dokončila studium pro vý-
kon specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních 
technologií na MZLU Brno 

3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

a) účast pedagogů na různých vzdělávacích kurzech či seminářích s osvědčením, 
zaměřených na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělá-
vání a výchovy 

(vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů, trenérská škola MZLU Brno, e-
learningový kurz na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a další akreditova-
né semináře pořádané různými vzdělávacími institucemi). Kurz environmentálního 
vzdělávání ve státní správě absolvovali dva pedagogové a akreditovaný kurz Zdra-
votník zotavovacích akcí jeden pedagog. 

b) jazykové vzdělávání – zlepšení jazykových dovedností učitelů jazyků  a jazykové 
vybavenosti ostatních pedagogů 

9.3 Celoživotní vzd ělávání poskytované SOŠ Šumperk 

SOŠ Šumperk je akreditovanou vzdělávací institucí, která může poskytovat celoži-
votní vzdělávání veřejnosti v oblasti zemědělství, veřejné správy a v rámci DVPP v 6 
programech z výpočetní techniky. 
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Škola má následující akreditace: 

1. Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů zaměřených na DVPP. 
Jedná se o 6 programů v rámci informatiky. SOŠ Šumperk dostala čestný ná-
zev „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 vzdělávací-
ho programu „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“ je jako vzdě-
lávací instituce zařazena do trvalé vzdělávací základny MZE.  

3. Akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávací program 
„Vstupní vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků“.  

 
Ve školním roce 2008/2009 se vzdělávání nekonalo.  

SOŠ Šumperk má uzavřenou smluvní spolupráci s Fakultou strojní VŠB – TU Ostra-
va pro studium oboru Technika tvorby a ochrany životního prostředí – jde o bakalář-
ské studium dalšího vysokoškolského oboru v Centru bakalářských studií 
v Šumperku. Od akademického roku 2005/2006 probíhá výuka bakalářského studia 
ve staré budově školy, která je pronajata VŠ báňské Ostrava a slouží jako její odlou-
čené pracoviště. Spolupráce je realizována především v jazykovém vzdělávání.  

Existence vysokého školství ve spolupráci se SOŠ Šumperk znamená nejen slibné 
vzdělávací vyhlídky do budoucnosti pro školu samotnou, ale i pro město Šumperk a 
přilehlý region. 
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10 Aktivity školy a prezentace na ve řejnosti  

10.1 Studijní obor Služby cestovního ruchu 

Aktivity  studijního  oboru Služby cestov-
ního ruchu byly zaměřeny na praktické 
uplatnění znalostí odborných předmětů. 
Studenti se v rámci praxe zúčastnili za-
hraničních  zájezdů do  Švýcarska, Bene-
luxu a tuzemských zájezdů do  různých 
části  naší republiky. Získali a  ověřili si 
praktické dovednosti ve veřejně prospěš-
ných činnostech. Velmi dobře zvládali 
průvodcování po městě Šumperku, po-
máhali při organizování Slavností  města  
a Cest do minulosti. Studenti třetích roč-
níků absolvovali odbornou exkurzi 
v Praze, kde si vyzkoušeli dovednosti z odborného předmětu průvodcovské služby. 
Své průvodcovské znalosti  si studenti  ověřili i v komunitních programech a akcích 
pro veřejnost – Bylinkové vyučování a Putování s Hubertem, které byly realizovány 
v areálu školy. 

Každoročně se zúčastňují odborných přednášek, veletrhů a výstav. V letošním škol-
ním roce absolvovali přednášku agentury Pohoda na téma „Finskem se psím spře-
žením“, veletrh „GO“ a „Regiontour“ v Brně a „Gastro Holiday“ v Praze, výstavu „Re-
publika a Zlato Inků“ v Praze. 

Za nejvýznamnější akci je považována beseda s europoslancem Dr. Liborem Rouč-
kem. 

Na Dnech Evropy, které se každoročně konají v Olomouci, se obor Služby cestovní-
ho ruchu  prezentoval výstavním stánkem Slovinsko. 

Významnou akcí obohacující odbornou praxi studentů druhých a třetích ročníků za-
měřených na hotelový provoz byly „Dny Asie“, kde vedle přípravy pokrmů prezento-
vali vybrané státy a jejich kulturu. Již několik let jsou dovednosti  studentů doplňová-
ny  absolvováním barmanského kurzu a kurzu studené kuchyně pod odborným 
vedením profesionálů. Získaným osvědčením zvyšují možnost svého uplatnění v 
praxi. 

Zahraniční exkurze třetích ročníků studijního oboru Cestovní ruch se zaměřením na 
hotelový provoz do Bottnarydu ve Švédsku byla předzvěstí jejich následné zahraniční 
praxe v této destinaci. 

Projekt „ Adopce na dálku“ , který  byl započat studenty vyšších ročníků, už běží čtvr-
tým rokem. Letos se o finanční příspěvek pro chlapce Johna Slwibaye Nelsona 
z Haiti  zasloužili studenti třídy 3. H. Prostředky na podporu jeho vzdělávání získali 
prezentací  kulturně- vzdělávacího programu  pro své spolužáky i žáky jiných škol. 
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Ve školním roce 2008/2009 
se studenti cestovního ruchu 
zúčastnili soutěže „Svět patří 
nám“ v Turnově a v individu-
ální disciplíně Práce se sta-
vebnicí Polydron a prezen-
tace produktu obsadil student 
naší školy první místo. Celá 
skupina soutěžících obdržela 
diplom za účast v jedenáctém 
ročníku této soutěže.  

 
Již několik let probíhá nová forma praktické maturitní zkoušky. Celá třída se promění 
ve fiktivní cestovní kancelář,  ve  které každý plní zadaný úkol. Ten musí konzultovat  
s dalšími členy týmu. K obhajobě tématu  praktické maturity vypracovali studenti se-
minární práci, k níž si připravili prezentaci. Své téma ve formě písemné práce obha-
jovali  na základě připravené prezentace. 

10.2 Studijní obor Ochrana p řírody a prost ředí 

Studenti  oboru Ochrana přírody a prostředí se  pravidelně zúčastňují ekologických 
aktivit, které jsou pořádány  nebo vyhlašovány městským a krajským úřadem či celo-
republikově. Tradičně se podíleli na Dnech Země a Bambiriádě, pomáhali organizo-
vat Ptačí festival, soutěž Zelená stezka – zlatý list, akci Ukliďme si svět se střediskem 
ekologické výchovy Vilou Doris v Šumperku, podpořili konání Dne Země v Zábřehu 
ve spolupráci s místním MDDM. Zajistili podstatnou část programu ekologického dne 
pro žáky ze IV. základní školy v Šumperku, připravili mykologické materiály a infor-
mační postery pro výstavu hub ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, nachystali vý-
tvarné a dekorativní materiály pro Den stromů s Florou Olomouc. Organizovali Den 
s Lesy ČR a podpořili Den otevřených srdcí s Ligou na ochranu zvířat. Těchto aktivit 
se zúčastnilo odhadem kolem 7 500 osob. 

Studenti začali rozvíjet komunitní formy práce a partnerství 
s dalšími školami a vstřícně naladěnými  subjekty v celé 
České republice. Jednalo se o průvodcované prohlídky 
školního arboreta a naučné stezky, odborné komplexní 
exkurze, jazykový program „Škola a vyučování trochu 
jinak“, základní aktivity pro děti „Jedubáby“, „Oslavy 
Mezinárodního dne 
dětí“, výtvarnou soutěž 
a výstavu, ekologické 
výukové programy 
„Vítání jara“, „Hubertovy 

slavnosti“, „Bylinkové vyučování“ nebo „Ekomiku-
láš“. Dokončili komunitní projekt „Jelení studánka“ 
a slavnostně předali veřejnosti opravené turistické 
odpočívadlo na hřebeni Jeseníků. Úroveň progra-
mů je velmi dobrá  a počet zájemců o ně rok od 
roku vzrůstá.  
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Další aktivity úzce korespondovaly s EVVO a vztahovaly se k praktickým činnostem 
našich studentů. Byly to exkurze, přednášky, besedy nebo praktické a terénní činnos-
ti. V letošním roce zvelebovali školní arboretum a rozšiřovali jeho naučnou stezku. 
Dokončili interiérové expozice „Biomy planety Země“, včetně přípravy výukových 
programů, započali s budováním geologické části naučné stezky a zřídili umělou lí-
heň a odchovnu bažantích kuřátek. Pokračovali v inventarizaci městské zeleně, hyd-
robiologickém průzkumu řeky Desné a jejích přítoků, prováděli fytocenologické sním-
kování vegetace, monitoring jedovatých muchomůrek v oblasti střední Moravy, 

dlouhodobě sledovali úhyn lesní zvěře v souvislosti s 
automobilovou a vlakovou dopravou, průběžně hodnotili 
zdravotní stavy lesních porostů, pracovali v honitbě Městské 
skály, budovali myslivecká zařízení, zajišťovali péči o zvěř, 
monitorovali intenzitu cestovního ruchu krajinné oblasti 
Jeseníky, sledovali historické aspekty a krajová specifika 
našeho regionu. Zapojili se do výstavby budoucího 
relaxačního hypocentra pro hendikepované děti ze speciální 
školy Pomměnka v Šumperku a pomáhali v soukromém 
útulku pro opuštěná a přestárlá zvířata v Lužné. Odborná 

stránka byla následně zúročena v seminárních pracích našich studentů, se kterými 
úspěšně reprezentovali region, Olomouckých kraj i Českou republiku na celostátních 
a mezinárodních soutěžích a konferencích. Účast na studentské konferenci 
UNESCO v Praze byla reprezentována pěti studenty naší školy tohoto oboru. 

Neodmyslitelnou součástí EVVO jsou přírodovědné a ekologické soutěže a konfe-
rence: 

• mezinárodní studentská ekologická konference  v Praze 
• krajské a národní kolo studentské soutěže AMAVET v Brně  
• krajské, celostátní  a mezinárodní kolo SOČ 
• krajské a celostátní kolo ekologické olympiády. 

 
Již 11 let probíhá spolupráce se Zoologickou zahradou v Olomouci formou sponzo-
ringu rudého vlka Rusíka. 

Pokračuje navázaná mezinárodní spolupráce s Múzeem ochrany prírody a jaskyni-
árstva v Liptovském  Mikuláši a celoročně se tento obor  podílí na akcích střediska 
ekologické výchovy Vily  Doris v Šumperku.  

10.3 Studijní obor Agropodnikání 

Studijní plán oboru Agropodnikání se soustřeďuje na 
horské a ekologické zemědělství a na rozvoj a obno-
vu venkova. Rozvíjí se spolupráce se svazem ekolo-
gických zemědělců PRO – BIO a s firmou Agritec 
Šumperk. V rámci této spolupráce  se konalo  několik 
exkurzí na ekofarmy s různým zaměřením včetně ag-
roturistiky, agroekologie a zpracování bioproduktů. 
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Pokračoval odborný kontakt s Bludovskou a.s., kde byla  zrealizována odborná pra-
xe. Praktická činnost studentů AGP  se uskutečnila při budování a  udržování  arbo-
reta a účastí na akcích  Den Země a Bambiriáda. 

Výuka je doplňována odbornými exkurzemi, návštěvami výstav a přednáškami  ze 
zemědělské praxe. Studenti AGP úzce  spolupracují se studenty OCHP. 

10.4 Studijní obor Ve řejnosprávní činnost 

V rámci poskytování celoživotního vzdělávání se úspěšně rozvíjí dálková forma stu-
dia uvedeného oboru. Škola má akreditovaný program celoživotního vzdělávání  MV 
ČR pod názvem Vstupní vzdělávání pro pracovníky ve veřejné správě. Pozitivem 
tohoto oboru je získání praktické dovednosti v systému ASPI, s nímž pracují úřady 
veřejné či státní správy. 

Absolventi tohoto studia mají možnost pokračovat  v bakalářském studiu oboru  Ve-
řejná správa a regionální rozvoj  v konzultačním středisku ČZU Praha, provozně 
ekonomické fakulty, která má sídlo v Šumperku. 

10.5 Prezentace školy na ve řejnosti a ocen ění 

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, ve školním roce 2008/2009 obdrže-
la cenu „Talent Olomouckého kraje pro rok 2008“, Cenu Města 2008, stala se členem 
Asociace hotelů a restaurací České republiky a byl jí udělen diplom za třetí místo v 
soutěži „Sportovní aktivita škol 2008/2009“ v Šumperku. Je držitelem Ceny města 
2005 a Ceny města 2006 v kategorii Životní prostředí, Zvláštní ceny poroty  za ko-
munitní projekt v soutěži Cena zdraví a ŽP 2005, udělené společností Busines Lea-
ders Forum, dále jí byl propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně a statut 
Univerzitní trenérské školy  MZLU Brno. Rovněž je zařazena do trvalé vzdělávací 
základny rezortu MZE. 

10.5.1 Ocenění v různých sout ěžích 

1. místo v mezinárodní umělecké soutěži v kategorii „textů“ s prací Jiné světy u nás 
doma 

2.  místo  v  kategorii B konverzační soutěže v NEJ pro SŠ, SOU a SOŠ v našem  
     regionu 
2. místo v soutěži v sólovém zpěvu v anglickém jazyce O lanškrounskou korunu 

2.   místo v kategorii 1. krajského kola ANJ pro SOŠ 

2.  místo v soutěži v sólovém zpěvu v anglickém jazyce O lanškrounskou korunu –   
     2x 
3.   místo v soutěži v recitaci v ANJ O lanškrounskou korunu 

3.   místo v kategorii v soutěži ve sborovém zpěvu v ANJ O lanškrounskou korunu 

3.   místo v soutěži Moravská brána 
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• udělena cena Učené společnosti    
České republiky v kategorii 
středoškolských studentů pro rok 
2009 za meteorologické výzkumy 

 

 
 

1. místo v krajském kole SOČ – obor 05 

1. místo v krajském kole SOČ – obor 08 

1. místo v krajském kole SOČ – obor 07 

2. místo v krajském kole SOČ – obor 14 

3. místo v krajském kole SOČ – obor 04 

2. místo v krajském kole SOČ – obor 14 

2. místo v celostátním kole SOČ – obor 07 

1. místo v krajském kole 14. ročníku  ekologické olympiády 

2. místo v krajském kole 14. ročníku ekologické olympiády 

• zvláštní cena poroty  za účast v soutěžním kole vědecké soutěže EXPO 
SCIENCE AMAVET 

• zvláštní cena časopisu Vesmír  
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• nominace do soutěže České hlavičky AV ČR 

• diplom za účast v národním finále soutěže vědeckých a technických pro-
jektů středoškolské mládeže AMAVET-2x 

• Diplom Klubu ekologické výchovy za účast na 5. středoškolské ekologické 
konferenci za práci Myslivecko-lesnického kroužku 

• Diplom Klubu ekologické výchovy za účast na 5. středoškolské ekologické 
konferenci za práci Ekologické aktivity pro veřejnost 

• Diplom Klubu ekologické výchovy za účast na 5. středoškolské ekologické 
konferenci za studentský projekt „Biomy planety Země“ 

• zvláštní cena odborné poroty 

1. místo v individuální disciplíně soutěže Svět patří nám za práci se stavebni-
cí Polydron a prezentaci produktu 

 

10.5.2 Ocenění ve sportovních sout ěžích 

Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 získala ve školním roce 2008/2009: 

1. místo  v běhu na lyžích Český pohár 2009 

1. místo okresní finále ve šplhu – hoši 

1. místo volejbalová liga SOŠ 

1. místo okresní finále ve sportovním lezení – hoši –2x 

1. místo okresní finále ve sportovním lezení – dívky – 2x 

1. místo ve vrhu koulí v memoriálu Z. Hřebíčkové 

2. místo  okresní finále florbal – dívky   

2. místo  okresní finále ve šplhu - dívky 

2. místo okresní finále v silovém víceboji 

2. .místo okresní finále ve volejbale – dívky 

3. místo v běhu na lyžích Český pohár 2009 

3. místo ve středoškolském pětiboji 2009 

3. místo Sportovní aktivity škol 2008/2009      v Šumperku 

• nejlepší dívčí čas v plavání ve středoškolském pětiboji 2009 
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10.5.3 Další vzd ělávání a spole čenské aktivity školy 

Ve školním roce 2008/2009  využilo vedení školy nabídky společnosti SCIO, s.r.o., 
provedlo testování druhých ročníků z CJL, MAT a cizích jazyků.  

Studenti se zúčastnili akcí a soutěží ve spolupráci s Policií ČR, Záchranou službou 
ČR, které přispívají ke zvýšení schopností studentů reagovat správně 
při mimořádných událostech a v krizových situacích. V rámci Ochrany člověka za 
mimořádných situací se konala ve spolupráci se složkami IZS města Šumperka sou-
těž  „Civilní ochrana 2009“.  

Velmi významná je spolupráce  naší školy s občanským sdružením Život dětem. Stu-
denti  se dvakrát zúčastnili humanitární akce „Srdíčkový den“, která vede ke zlepšení 
komunikace s veřejností. Přispívají tak na pomoc handicapovaným spoluobčanům. 
Každoročně se studenti zúčastňují další humanitární akce Svátek s Emilem, jejíž vý-
těžek je určen na pomoc 
handicapovaným dětem. 
V předvánočním čase 
studenti pomáhali při 
organizování sbírky Vá-
noční hvězda, jejíž výtě-
žek je věnován dětem na 
hemato-onkologickém 
oddělení Dětské kliniky 
FN v Olomouci. 

Svou sportovní zdatnost si studenti 3. ročníku ověřili  na vodáckém kurzu při sjíždění 
řeky Vltavy, který se koná v rámci akcí zdravého životního stylu. 

K tradici školy patří pořádání školního plesu , na kterém jsou slavnostně stužkováni 
studenti 4. ročníků. Tato prezentační akce se uskutečnila pod záštitou „ Sdružení 
rodičů a veřejnosti školy při SOŠ“ a za přispění sponzorů. Hlavní organizační podíl  
převzali třídní učitele  čtvrtých ročníků. 

Významnou událostí bylo ocenění, které vyhlásil nadační fond Prague Post (noviny 
vycházející v angličtině), jež bylo uděleno angličtinářům z celé České republiky. Mezi 
třemi prvními vybranými byla naše kolegyně angličtinářka. Do soutěže byla jmenová-
na svými studenty. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v měsíci březnu v Praze.  

Tradičně studenti vydávali školní časopis. Ve školním roce 2008/2009 se ho ujala 
třída 3. H, která vytvořila redakční radu a dala časopisu novou grafickou podobu. 
Studenti se mohou dočíst nejen nejrůznější zajímavosti a postřehy, ale jsou také in-
formováni o všech akcích, kterých se škola zúčastňuje, a dozvídají se o všem no-
vém, co školní život přináší. Kromě zajímavostí ze školního života se zaměřili na pro-
jekty, kterých se škola zúčastnila. K velkým úspěchům patřila novinová zpráva 
rozhovoru našeho studenta s ministrem školství Ondřejem Liškou. 
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10.5.4 Činnost Myslivecko-lesnického kroužku 

Myslivecko-lesnický kroužek (dále jen MLK) byl založen 30. března 2007 na první 
zahajovací členské schůzi. V té době měl 18 zakládajících členů. MLK vznikl přede-
vším z důvodu realizace projektu "Školní bažantnice" a budování mysliveckého zaří-
zení v biocentru "Dubická stráň". Jedním z poslání MLK bylo připravit členy na výkon 
práva myslivosti v honitbě. Tudíž byl, po vzoru mysliveckých sdružení, zvolen výbor, 
který se skládá z vedoucího, hospodáře, jednatele, finančního hospodáře a fotodo-
kumentaristy. Byly sepsány stanovy MLK a zřízeny vlastní webové stránky, které jsou 
hlavním informačním zdrojem pro členy i zájemce o činnost MLK. Členské schůze se 
pořádají každý pátek ve 14:00 ve vlastní klubovně. 

O Myslivecko-lesnickém kroužku bylo napsáno již mnoho článků, jak o jeho aktivitách 
spojených s rozvíjením znalostí milovníků přírody a začínajících myslivců, tak i o pro-
pagaci myslivosti a ochrany přírody mezi dětmi, mládeží a vůbec v celé široké odbor-
né i laické veřejnosti. MLK se dostal do povědomí jak studentů naší školy, tak občanů 
našeho města, kraje a je znám myslivecké veřejnosti po celé ČR, a to především dí-
ky propagaci naší osvětové činnosti v tisku, odborných časopisech, webových strán-
kách, účasti na mysliveckých akcích a spolupráci s širokou škálou institucí a fundo-
vaných odborníků. Vrcholem činnosti se stalo natáčení pořadu o MLK, který byl 
uveden v mysl. týdeníku "Tisíc let české myslivosti" na programu ČT2. Dále jsme se 
prezentovali na Ekologické konferenci pořádané KEV, Celostátní ekologické konfe-
renci s mezinárodní účastí v Praze, Ekologické olympiádě apod. V říjnu roku 2008 si 
členové kroužku ověřili střelecké dovednosti na brokové střelnici na Třemešku. 

Začátkem roku 2009 se v kronice MLK objevil další významný mezník, který odstar-
toval novou éru, jež se nese ve znamení praktických mysliveckých aktivit přímo 
v terénu.  

Navázal totiž spolupráci s honitbou Městské skály, která se rozkládá v těsné blízkosti 
Šumperka (město je současně držitelem honitby) a jejíž rozloha je 1 490 ha. Mysli-
vost v honitbě vykonává na základě neomezené povolenky 23 myslivců, jejichž čin-
nost koordinuje mysl. hospodář, Ing. Jiří Gonda. Ten také stanovil základní pravidla 
hospodaření na základě mysl. etiky a slušného, kamarádského jednání, které zaštiťu-
je mysl. hospodaření v dlouhodobé vizi, jak by se měla vyvíjet populace zvěře 
v honitbě z hlediska početních stavů, kvality, druhové rozmanitosti a trvale udržitel-
ného rozvoje, a vždy tak, aby byly upřednostněny zájmy celku, zvěře, přírody nad 
zájmy jednotlivců. Ing. J. Gonda se rozhodl nabídnout našemu kroužku spolupráci, 
která by spočívala v podílení se na mysliveckém hospodaření, zlepšování životních 
podmínek zvěře v konkrétní části honitby Městských skal a účasti na akcích uživate-
lem honitby pořádaných. Studenti, kteří tvoří podstatnou část členské základny MLK, 
byli touto nabídkou nadšeni a s vidinou aplikace teoretických poznatků přímo v prak-
tické činnosti v honitbě ji přijali. Ing. J. Gonda nám vymezil lokalitu, ve které bude 
MLK samostatně hospodařit, pečovat o zvěř a částečně vykonávat právo myslivosti.  

Jednou z prvních akcí se stala naše účast na zaječím honu, kde jsme jako honci a 
členové s LL a ZP jako střelci. Pro mnohé to byla první účast na lovecké akci, kde si 
na vlastní kůži vyzkoušeli, jak chladí sníh zapadlý pod kabát, jak zebe do nohou při 
celodenní chůzi v mrazu a jak je náročné se prodírat téměř neprostupnou houštinou. 
Na druhé straně ale zhlédli mnoho mysliveckých zvyků a tradic, které se na honě 
provádějí, včetně poslední leče s pasováním na lovce zvěře. Začátkem ledna jsme 



 50 

se zúčastnili nátlačky na černou. Pro některé z nás bylo téměř životním zážitkem po-
zorování této nádherné rytířské zvěře v jejím přirozeném prostředí. 

Prvními zařízeními, která jsme v lokalitě zřídili, byly dva zásypy pro pernatou zvěř. 
Jelikož se bažanti ve zdejší oblasti vyskytují spíše sporadicky, rozhodli jsme se nízké 
stavy podpořit několika jedinci z vlastního chovu. Ke třem párům bažantů jsme  přida-
li několik kusů koroptve polní. V letošním roce plánujeme další osvěžení krve, včetně 
20 ks bažanta královského, které sem vypustí uživatel honitby. Vypouštění zvěře by 
samozřejmě nemělo smysl, pokud by se místní myslivci aktivně nezaměřili na lov 
predátorů, zejména lišek, k čemuž zřídili několik umělých nor.  

Za účelem zvyšování úživnosti honitby a biodiverzity zdejší oblasti provádějí myslivci 
vysazování různých druhů dřevin, zejména plodonosných, na čemž se také podílíme. 
Jednou ze základních povinností, vyplývajících ze zákona o myslivosti, je ochrana 
zvěře před nepříznivými vlivy. Toto si myslivci vzali za své a problém otevřených me-
lioračních skruží začali řešit spolu s námi. Každoročně se v nich nalezne několik kusů 
srnčí a černé zvěře, které tam spadnou, nedostanou se ven a uhynou. Naše činnost 
spočívala ve zmapování těchto skruží, přeměření parametrů a po následném vyhoto-
vení vík (na náklady uživatele honitby) jejich usazení na skruže. 

Pečovat o zvěř nelze, aniž bychom mohli pozorovat její životní projevy a zjišťovat její 
potřeby. K tomuto jsme si na vlastní náklady vybudovali kazatelnu, která nám vše 
výše uvedené umožňuje. Z finanční částky od OMS ČMMJ Šumperk ve výši 10 000 
Kč na rok 2008 a dalších deseti tisíc na letošní rok jsme nakoupili materiál na zatep-
lení kazatelny a další nezbytné věci, potřebné k pozorování zvěře. 

K významným úspěchům letošního roku patří líhnutí kuřat z vlastního chovu, která 
hodláme vypustit jak v honitbě Městských skal, tak v biocentru Dubická stráň (projekt 
SOŠ Šumperk, oboru Ochrana přírody a prostředí), kde máme několik mysliveckých 
zařízení a spolu s podporou biodiverzity a zajišťování větší stability krajiny se pokou-
šíme o osvěžení zdejší stabilní populace bažantí a koroptví zvěře. 

Většinu financí, včetně darů a grantů z rozpočtu školy, města Šumperka a dalších 
zdrojů,  vynakládáme na již zmiňovaný chov bažantů (obecný, zlatý, královský) a ko-
roptví, vzdělávání našich členů (odborná literatura, exkurze, pobyty, přednášky aj.), 
výukové programy a zábavné akce pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnost. V červnu, 
v rámci „Měsíce myslivosti“, jsme uspořádali program pro děti ze Speciální školy Ha-
nácká Šumperk (kde jsou cílovou skupinou převážně Romové).  Po vzoru loňského 
„Putování s Hubertem“, za což jsme od zastupitelstva města obdrželi „Cenu města 
Šumperka v kategorii Životního prostředí za rok 2008“. Ukázky kynologického výcvi-
ku, sokolnických aktivit, péče o zvěř, představení historického vývoje lovu 
a myslivosti, zábavné hry a mnohé další aktivity zajistili členové MLK, kterých je 
v současné době téměř 30. MLK sdružuje zájemce o myslivost a ochranu přírody jak 
z řad studentů SOŠ Šumperk, tak z široké veřejnosti a na jeho činnosti se podílí  
OMS Šumperk, město Šumperk, myslivecká sdružení a řada fundovaných odborníků 
– myslivců i ochranářů. Jeho úkolem není jen připravovat jednostranně zaměřené 
myslivce, ale poskytnout mnoho informací a podnětů z různých přírodních a vědních 
oborů za účelem utvoření osobního komplexního náhledu na ochranu přírody a mys-
livosti. 
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Na přelomu února a března, u příležitosti pořádání Chovatelské přehlídky v Rapotíně, 
pro nás Ing. Vladimír Diviš ml. uspořádal přednášku o hodnocení trofejí zvěře dle 
pravidel C.I.C. Objasnil nám také, dle jakých poznávacích znaků lze stáří zvěře určo-
vat. Po přednášce následovala prohlídka trofejí zvěře za rok 2008 ve správní oblasti 
Šumperk s odborným výkladem Ing. V. Diviše.  

O prvním prázdninovém víkendu jsme se vypravili na “velkou akci“, při které jsme 
navštívili oboru Bratrušov s daňky a muflony, chovatelskou stanici psů našeho peda-
goga JUDr. Jana Foita, obůrku na Bludovečku a posléze zámek Častolovice včetně 
parku s oborou a venkovními voliérami s nejrůznějšími druhy živočichů. Druhý den 
jsme započali na přehradě Pastviny, prohlédli jsme si další z obůrek s daňky a muf-
lony a posléze ještě navštívili zámek Opočno. Celá “akce“ byla pomyslnou odměnou 
za veškeré aktivity, které jsme během školního roku 2008/2009 realizovali. 

Ve školním roce 2008/2009 mělo MLK 23 aktivních členů, z  toho 1 člena z  řad pe-
dagogických pracovníků SOŠ Šumperk a 22 členů z  řad studentů SOŠ Šumperk, 
oboru Ochrana přírody a prostředí a oboru Agropodnikání (I. ročník - 6 členů, II. roč-
ník – 4 členové, III. ročník – 1 člen, IV. ročník – 11 členů). Titulem "Čestný člen" byl 
oceněn  p. Jaroslav Kubíček za podporu a obětavou práci pro MLK. Vyznamenáním 
III. řádu "Za zásluhy o MLK" byl oceněn vedoucí MLK  Ing. David Kalousek, hospodář 
 Marek Nimrichtr a  jednatel  Jakub Drimaj. 8 členů se stalo držiteli „čestného uzná-
ní“. 

Myslivosti zdar! 

Ing. David Kalousek 
vedoucí MLK 

 
 

       Hon MS Markovice-Lesnice                                  Obora v Častolovicích 
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11 Projekty ve školním roce 2008/2009 

11.1 Přehled projekt ů 

Projekt: Lanové a lezecké indoor aktivity 
Program: Make a Connection – Připoj se 
Realizace: září 2008 – březen 2009 
Podáno v červnu 2008 - projekt podpořen 
 
Projekt: Rozvoj spole čenskov ědních kompetencí žák ů středních škol 
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Podáno v červnu 2009 – projekt ve stádiu hodnocení 
 
Projekt: Komplexní výukové metody  
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Podáno v červnu 2009 – projekt ve stádiu hodnocení 
 
Projekt: Projekt školního arboreta a jeho využití v ekologic ké výchov ě, vzdělá-
vání a osv ětě 
Program: MŠMT – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve ško-
lách v roce 2008 
Realizace: do konce roku 2008 – projekt podpořen 
 
Projekt: Hubertovy slavnosti 
Program: Make a Connection – Připoj se 
Realizace: září 2009 – prosinec 2009 
Podáno v únoru 2009 – projekt podpořen 
 
Projekt: The good dead of St. Cyril and Methodius unites Sla vonic people 
Program: Comenius – Projekty partnerství škol 
Realizace: září 2009 – březen 2011 
Podáno v únoru 2009 – projekt podpořen 
 
Projekt: Co bylo v čera, není dnes? 
Program: Pro radost a vzdělávání Nadace OKD  
Realizace: leden 2009 – říjen 2009 
Podáno v listopadu 2008 – projekt podpořen 
 
Projekt: Botanická zahrada, místo pro vzd ělávání a ekologickou výchovu 
Program: MŠMT – Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti EVVO 
v roce 2009  
Realizace: březen 2009 – listopad 2009 
Podáno v únoru 2009 – projekt nepodpořen 
 
Projekt: Komunitní projekt „Geologická a geografická zastave ní“ 
Program: MŠMT – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve ško-
lách v roce 2008 
Realizace: duben 2009 – listopad 2009 
Podáno v únoru 2009 – projekt podpořen 
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Projekt: Projekt „Vyu čování v arboretu“ 
Program: Nadace Veronica 
Realizace: březen 2009 – listopad 2010 
Podáno v lednu 2009 – projekt nepodpořen 
 
Projekt: Projekt „Bylinká řské vyu čování“ 
Program: Granty Města Šumperka 2009 
Realizace: březen 2009 – říjen 2009 
Podáno v lednu 2009 – projekt podpořen 

11.2 Partnerství v projektech 

Obchodní akademie Šumperk 
Projekt: Cvičná kancelá ř 
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 
Projekt: Studium pro praxi v oblasti cestovního ruchu  
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

11.3 Projekt „Co bylo v čera, není dnes?“ 

Jak více zapojit studenty Služeb cestovního ruchu do současného dění v Šumperku? 
Jak ukázat veřejnosti, že studenti tohoto oboru jsou schopni dlouhodobě systematic-
ky pracovat na úkolu, který by měl vést k maximálnímu prožitku s osudy lidí našeho 
kraje, k uvědomění si vlastních kořenů? Jakým způsobem propojit naši současnost 
s poučením z historie? 

To jsou otázky, které stály na počátku projektu „Co bylo včera, není dnes?“, který 
jsme s žádostí o finanční příspěvek zaslali Nadaci OKD. Byli jsme zařazeni do Pro-
gramu Pro radost a vzdělávání a v podzimním kole roku 2008 jsme byli vybráni z více 
jak 700 žádostí.  

V rámci našeho projektu 32 studentek a studentů třetího ročníku několik týdnů báda-
lo pod vedením ředitelky šumperského archivu Dr. Jarmarové a archivářky Mgr. Mo-
rávkové nad materiály týkající se čarodějnických procesů v našem regionu. Při získá-
vání podstatných informací se museli studenti naučit pracovat s chybou, oprostit se 
od subjektivního vnímání případu, který si vybrali. Fakta zjištěná v archivu doplňovali 
studiem odborných knih a článků. K tomu, aby se cele a s nadšením ponořili do své-
ho úkolu, přispěl i svou přednáškou šumperský historik Mgr. Polách. Odborné znalos-
ti studenti konfrontovali četbou beletrie i zhlédnutím filmu. Postupně vytvářeli reálný 
plastický obraz člověka žijícího v Šumperku a nejbližším okolí v 17. století. Často byli 
překvapeni kolik podobností charakteru, způsobů chování, ať morálních, či nemorál-
ních, nacházejí mezi člověkem minulosti a dneška. Bezpráví, nemožnost bránit své 
já, manipulace s člověkem nebyla jen součástí života osob spjatých s čarodějnickými 
procesy, ale vzájemným porovnáváním osudů osob a především rétorikou soudců 
jsme se studenty vstoupili do politických procesů padesátých let 20. století. Bez 
předchozího důkladného studia historie bychom těžko své žáky přesvědčovali o spi-
rálovitém vývoji dějin. Nemuseli jsme vytvářet žádné těžkopádné myšlenkové kon-
strukce. Historie promluvila sama prostřednictvím svých obětí. Všech 32 řešitelů pro-
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jektu dnes už ví, že historie není  biflování, prázdné fráze, data, ale věda, ze které je 
vhodné i pro člověka 21. století si vzít poučení. Ve třech výstupech z projektu – sbor-
níku s medailony studovaných osobností čarodějnických procesů, výstavou o posta-
vách a místech spjatých s procesy a především původní divadelní hrou, studenti do-
kazují, že vše už tu jednou bylo a my všichni se musíme snažit neopakovat chyby 
našich předků. 

Celý projekt trvající od ledna 2009 do října téhož roku byl nesmírně náročný, vyžado-
val součinnost, přesnost práce studentů, obětavou práci v počtu desítek hodin ze 
strany tvůrců projektu a samozřejmě vstřícnost a koordinaci vedení školy. 

Šumpersko již pro řešitele projektu není bezejmennou krajinou. Pochopili, že znalosti 
geografické i historické je přivedly k vytvoření užšího, srdečnějšího vztahu k regionu. 
Předpokládáme, že s výsledky své práce seznámí naši studenti nejen své spolužáky 
ze SOŠ, ale i další vrstevníky z jiných šumperských středních škol. Autoři projektu 
však doufají, že se podařilo u studentů také probudit chuť i touhu změnit současný 
stav turistického ruchu na Šumpersku, že dobře splněný úkol, kvalitně odvedená 
smysluplná práce povede k rozvoji jejich zájmu o Šumperk, k úsilí poznávat a propa-
govat svůj region. 

 

 
Mgr. Irena Jonová 
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12 Údaje o výsledcích inspek ční činnosti a jiných kontrol 

Poslední inspekční kontrolu provedla ČŠI na škole 14. – 19. 6. 2007. Cílem inspekční 
činnosti bylo zjištění a zhodnocení formálních podmínek vzdělávání a zjištění a hod-
nocení podmínek, průběhu a výsledků výuky matematiky a rozvoj matematické gra-
motnosti podle realizovaného vzdělávacího programu ve 2. ročnících střední školy. 

K datu konání inspekce byly všechny vybrané údaje ve zřizovací listině a 
v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení uvedeny v souladu se 
skutečností. Kapacita jednotlivých oborů a cílová kapacita školy nebyly překročeny. 

Zajišťování kvality výuky matematiky z hlediska vedení školy, hodnocení její úrovně  
a podpora matematické gramotnosti ve škole jsou hodnoceny jako příkladné. 

Personální a materiální podmínky pro výuku matematiky a zajištění podmínek pro 
podporu matematické gramotnosti jsou hodnoceny jako vynikající. 

Průběh výuky a utváření matematické gramotnosti a kompetence k řešení problémů 
jsou hodnoceny jako funkční. 

Ve dvou případech hodnocení jde o příklad dobré praxe, v poslední oblasti je stav 
standardní. 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk, proved-
la státní zdravotní dozor ve školní jídelně dne 5. 10. 2007. Konstatovala nefunkční 
vzduchotechniku a drobné nedostatky týkající se povrchů, které přicházejí do styku 
s potravinami (dřevěné stoly). Na základě těchto závad byla zaslána zřizovateli žá-
dost o pořízení nové vzduchotechniky. Žádosti bylo vyhověno a v srpnu bylo poříze-
no moderní vzduchotechnické zařízení. Celá kuchyně se postupně vybavuje nerezo-
vým nábytkem.  

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj provedl kont-
rolu 25. ledna 2008. Zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny, bezpečnostní arma-
tura plynu a dvoustupňového detekčního systému úniku plynu pro kotelny druhé a 
třetí kategorie bude instalována do 30. 9. 2009.  

Další kontrola oblastního inspektorátu práce se uskutečnila 24. 4. 2008. Dvě drobné 
závady byly bezprostředně odstraněny. 
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13 Základní údaje o hospoda ření školy 

Ve smyslu §7, odst.2, vyhl.č. 15 a Zásad řízení příspěvkových organizací zřizova-
ných Olomouckým krajem jsou podrobné údaje o hospodaření školy uvedeny ve vý-
roční zprávě o činnosti školy v ekonomické části dle výše uvedeného paragrafu odst. 
3. 
 
Základní přehled  nákladů a výnosů za období leden – červen 2009:  
 
 
      hlavní činnost Kč doplňková činnost Kč 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Náklady celkem:    15 120 650,57   472 869,45 
 
z toho:       
spotřeba materiálu     1 509 015,74     56 464,85 
spotřeba energie     1 098 346,74   173 823,96 
opravy a udržování        200 265,26       3 595,18 
ostatní služby        639 703,92   102 922,31 
mzdové náklady     7 663 885,00     52 428,00 
zákonné sociální pojištění    2 567 202,00     16 631,00 
odpisy dlouhodobého majetku      431 747,84     30 158,96 
 
 
Výnosy celkem:    15 863 339,62   717 101,30 
 
z toho:  
tržby z prodeje služeb     1 967 453,27   229 487,33 
jiné ostatní výnosy         226 240,09   487 613,97 
příspěvky a dotace na provoz  13 513 000,00 
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Hospodářský výsledek         742 689,05   224 231,85 
 
 
Kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti je tvořen příspěvkem na přímé nákla-
dy (podpora environ. vzdělávání, zvýšení nenárokových složek platů  pedagogických  
pracovníků, posílení odměňování nepedagogických pracovníků, dotace na platy a 
odvody). Příspěvek a dotace budou čerpány v následujících měsících  letošního ro-
ku. 
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14 Studenti školy 

 
Třída:  1.A       Služby cestovního ruchu           
Počet celkem: 31  z toho chlapc ů:  5  dívek: 26 
 
Cahová Eva                 Mikulíková Hana                                                                                 
Dorazilová Kristýna            Navrátilová Vendula                                                                                 
Dudkovičová Veronika         Nitscheová Kornélie                                                                                 
Grosserová Marcela             Pěšková Kamila                                                                                 
Hampl Tomáš                     Piňosová Aneta                                                                                 
Janíčková Iveta                  Podzemská Lucie                                                                                 
Kašparová Vendula           Salamonová Veronika                                                                                 
Kaža Ondřej                          Sedlačíková Diana                                                                                 
Kobrinová Michaela            Sittová Anna                                                                                 
Kolář Martin                     Šuranská Tereza                                                                                 
Kovářová Vendula              Švábová Vendula                                                                                 
Kozáková Eva                     Tymráková Petra                                                                                 
Krátká Pavlína                          Urbanová Martina                                                                                 
Kroutil Aleš                                      Wasserburger Nick                                                                                 
Křižanová Jana                                 Sládková Kristýna        
Lehká Hana                                                                                  
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Třída:  1.B       Ochrana p řírody a prost ředí                
Počet celkem: 27  z toho chlapc ů:  9  dívek: 18 
 
Armová Radka                Minařík Jakub                                                     
Doleželová Pavla                     Olbortová Hana                                                                
Gebauerová Nikita                   Podhajský Luděk                                                                  
Hegedüš Jan                           Portešová Olga                                          
Holínková Hana                       Segeč Ondřej                                                                     
Jániš Marek                             Scheibingerová Michaela                                                              
Kašpar Miroslav                       Šindelářová Tereza                                                                
Kobza Tomáš                          Švubová Marie                                                                      
Koníčková Marie                     Tomek Jiří                                                    
Krátká Monika                        Valentová Magdaléna                                                                    
Krausová Erika                         Vraníková Michaela                                       
Kubišová Hana                       Zapalačová Andrea                                                            
Laštuvička Simon                    Zahradníková Pavla 
Mikulová Zuzana                                                                                  
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Třída:  1.H       Služby cestovního ruchu se ZHP                
Počet celkem: 30  z toho chlapc ů:  1  dívek: 29 
 
Bendová Žaneta                     Macháčková Tereza                                                                                
Benešová Karolína                  Matochová Michaela                                                                                
Bergová Kristýna                     Novosadová Lea                                                                                
Blažková Tereza                      Ondrouchová Hana                                                                                
Borbélyová Markéta               Pažitková Denisa                                                                                
Boudová Alena                    Rattay Libor                                                                                 
Čechová Pavla                       Stašelová Adéla                                                                                
Černá Michaela                         Šofrová Michaela                                                                                
Dronská Karolína                     Šurýnová Veronika                                                                          
Kendiurová Kristýna                 Vašíčková Monika                                                                                
Kozáková Lucie                       Vyroubalová Helena                                                                                
Kratochvílová Petra                  Zámorská Jana                                                                                
Kubíčková Petra                       Vejchodová Lucie                                                                                
Léharová Petra                         Zamykalová Kateřina                                                                                
Libánková Zdeňka                     Kopečná Ludmila   
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Třída:  2.AH       Služby cestovního ruchu se ZHP                
Počet celkem: 32  z toho chlapc ů:  2  dívek: 30 
 
Avdičová Anita        Melicharová Michaela      
Bartlová Lucie           Michlová Petra         
Červinková Eva          Mikšíková Hana       
Dopitová Gabriela   Nosková Veronika  
Drtílková Veronika      Nova Aleksandra        
Dudková Monika         Orság Michal           
Flodrová Kateřina       Pecháčková Sarah       
Floryčková Iveta        Pekrová Pavlína        
Hlaváčková Tereza       Petruška Roman         
Hnátnická Radka         Podešvová Hana         
Horvátová Sabina       Skálová Veronika       
Chlebíková Karolína     Skopalová Veronika     
Jirásková Tereza        Stalmach Petr          
Jirová Lucie             Šípová Renata          
Kocourková Veronika     Zapletalová Iveta      
Leimerová Nikola               
Matějčková Zdeňka             
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Třída:  2.B       Ochrana přírody a prostředí                   
Počet celkem: 25  z toho chlapců: 14  dívek: 11 
 
Absolon Lukáš            Ottová Alžběta         
Adam Marek               Poláčková Magda        
Breitzetelová Tereza     Rab Michal             
Čejková Eliška           Šafková Nikola         
Ďopan Petr               Šímová Nicol           
Flášar Miroslav          Švecová Petra          
Hošek Michal             Trunkát Ota            
Kamler Jakub             Třeštík Tomáš          
Kocourková Iveta         Vilk Michal            
Langerová Lucie          Vlček Milan            
Mikeš Radoslav           Vrtalová Kateřina      
Musil Radek              Zavadilová Kristýna    
Novotný Jiří           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 62 

Třída:  2.Z  Agropodnikáni 
Počet celkem: 20  z toho chlapců: 13  dívek:  7 
 
Bergerová Pavlína        Rozmánek David         
Bock Lukáš              Sasyn Radim            
Brix Martin              Stratil Martin         
Diviš Jakub              Surá Lucie             
Fricová Jana             Šebesta Jakub          
Hamal Lukáš              Turečková Martina      
Krobotová Kateřina      Urbánek Michal         
Mlynář Michal            Vojtíšková Šárka       
Procházka Vojtěch        Žáková Simona          
Rab Jan                  Žanda Tomáš            
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Třída:  3.A   Služby cestovního ruchu                       
Počet celkem: 32  z toho chlapců:  2  dívek: 30 
 
Andělová Sabina          Pitáková Veronika      
Balcárková Milena       Poláková Kateřina      
Fantová Daniela          Riznerová Klára        
Frantová Jana            Roudenská Jana         
Grznárová Martina       Slavíková Klára        
Hacurová Sylvie          Složilová Jaroslava    
Hujberová Tereza         Smejkalová Andrea      
Jiroušková Ivana         Šálek František        
Kalousková Nikola       Šlampová Kateřina      
Köhler Jan               Šuková Veronika        
Kovářová Monika         Šuranská Eva           
Kozubová Klára           Švubová Simona         
Kubíčková Marcela       Turková Eliška         
Liďáková Jana            Zlochová Aneta         
Orságová Veronika       Zouharová Taťána       
Pechrová Kateřina        Žižlavská Kristýna     
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Třída:  3.B   Ochrana přírody a prostředí                   
Počet celkem: 30  z toho chlapců: 10  dívek: 20 
 
Běhalová Alena           Martincová Hana        
Drozdová Lucie           Mátl Martin            
Dušek Petr               Ospálková Tereza       
Gardáš Jakub             Řežuchová Eliška       
Haasová Monika           Sedláková Jana         
Hýblová Kateřina        Sedlaříková Michaela   
Juránková Veronika      Smékal Lukáš           
Jurčík Martin            Stojaspalová Žaneta    
Kaplová Lenka            Štefečka Martin        
Keprt Vojtěch            Švédová Verona         
Keprtová Helena          Tomášková Milena       
Król Dorota              Vogl Zdeněk            
Lakomá Dana              Zárubová Michaela      
Linhart Martin           Zatloukalová Denisa    
Marková Martina          Zouhar Jan             
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Třída:  3.H  Služby cestovního ruchu se ZHP               
Počet celkem: 29  z toho chlapců:  5  dívek: 24 
 
Abrahová Alžběta         Leová Monika           
Babičová Markéta        Měrka Svatopluk        
Drlíková Markéta         Müllerová Jana         
Durchánková Dana        Pavelková Lucie        
Dvořák Radim             Pavlů Beáta            
Filipčíková Iveta        Režná Tereza           
Fojtík Tomáš             Schmidová Lucie        
Fričarová Lucie          Sittová Barbora        
Haladyová Klára          Slezáková Aneta        
Hošek David              Strejčková Aneta       
Chamlarová Kateřina     Šafářová Petra         
Kořenková Kamila        Švubová Martina        
Kubíček Petr             Zapletalová Petra      
Kubíčková Veronika      Žandová Eva            
Kubíčková Veronika     
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Třída:  4.A  Služby cestovního ruchu                       
Počet celkem: 32  z toho chlapců:  4  dívek: 28 
 
Angerová Aneta            Lněničková Hana          
Augustínová Petra         Mannová Jaroslava        
Axmannová Hana          Patschová Kateřina       
Bartošová Zuzana          Rostová Elen             
Cikrýtová Lucie            Růžičková Jana           
Dvořák Petr                Skálová Lucie            
Fujašová Michaela         Stejskal Radek           
Grossová Marta            Štiková Michaela         
Hašková Veronika          Tesařová Lucie           
Holoušová Lenka           Trunečková Lenka         
Horáková Michaela         Vilímková Lucie          
Janhuba Štěpán             Vrbová Adéla             
Kalábová Lucie            Wagnerová Kristýna       
Kalábová Monika           Winterová Kamila         
Konopa Adam               Zámorská Hana            
Kvapilová Kateřina        Žáková Karolína          
  
 
 
 
 
 
 
 

Třída:  4.B    Ochrana přírody a prostředí                   
Počet celkem: 28  z toho chlapců: 12  dívek: 16 
 
Badalová Dana             Mazáková Markéta         
Barabášová Alena          Michálková Ilona         
Brablec Štěpán             Mikulínová Hana          
Dernerová Iveta            Mikulka Ondřej           
Dohnalová Barbora         Minaříková Eliška        
Drexlerová Markéta       Nezval Ondřej            
Drimaj Jakub               Pavlů Matěj              
Hermanová Iva             Pekařová Lucie           
Kociánová Andrea          Plaňava Miroslav         
Krzystková Kateřina       Ponížil Petr             
Křížková Lucie            Skálová Libuše           
Kulhánek Vlastimil        Škráček Marek            
Marek Jakub                Šmídová Marie            
Vejchoda Martin           Žmolík Jan               
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Třída:  4.H   Služby cestovního ruchu                       
Počet celkem: 24  z toho chlapců:  2  dívek: 22 
 
Bálintová Kamila          Pešek Jan                
Bobeková Romana           Rychtaříková Vendula     
Curkánová Pavla           Skálová Aneta            
Černušková Stanislava     Skopalová Barbora        
Fábry Michal               Soukopová Petra          
Faltýnková Simona         Strnadová Kateřina       
Hezká Andrea               Syrová Eliška            
Horňáková Barbora         Šimková Michaela         
Jirošová Kamila            Škvařilová Vendula       
Lochová Markéta           Špinlerová Erika         
Macková Petra              Thielová Petra           
Majerová Radka            Varholová Jitka          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Třída:  4.Z  Agropodnikání                                 
Počet celkem: 21  z toho chlapců:  7  dívek: 14 
 
Birkás Petr                Nádaská Veronika         
Bláha Lukáš                Pechrová Monika          
Daňková Barbora           Piňosová Nikola          
Horáková Tereza           Plačková Petra           
Janků Tomáš                Procházková Helena       
Janoud Jakub               Protopapasová Alexandra  
Kautz Michal               Ptáčková Kateřina        
Léhar Vladislav            Staňková Pavlína         
Losová Hana                Vaculíková Kateřina      
Mičík Radek                Zapletalová Martina      
Mikisková Alexandra      
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Třída:  1.D  Veřejnosprávní činnost                        
Počet celkem: 21  z toho chlapců:  3  dívek: 18 
 
Adamová Petra                            Kristová Dana                                                                                 
Bičanová Hana                       Mrňková Markéta                                                                                 
Galeková Monika                         Kocichová Romana                                                                                 
Hoždorová Jana                       Schilková Alexandra                                                                                 
Klajblová Lucie                    Svozilová Martina                                                                                 
Kočí Tereza                             Šimůnek Jiří                                                                                 
Kováčová-Hamplová Jaroslava   Špačková Jaroslava                                                                                 
Kubík Lukáš                            Štreitová Alice                                                                                 
Kudělková Marta                    Zajarošová Milena                                                                                 
Kurek Luděk                          Šimková Hana     
Kurková Pavlína                                                                                   
 
Třída:  2.D  Veřejnosprávní činnost                        
Počet celkem: 17  z toho chlapců:  3  dívek: 14 
 
Badal Radek              Martinková Dana        
Bárová Monika            Mozyszová Jana         
Gardášová Petra          Nitscheová Žaneta      
Göbelová Blanka          Šulová Gabriela        
Havránková Michaela     Thunová Jana           
Hladilová Jarmila        Trundová Barbara       
Hýblová Silvie           Vinklárek Tomáš        
Klementová Gabriela     Zatloukalová Iveta     
Málek Jiří             
 
 
Třída:  3.D  Veřejnosprávní činnost                        
Počet celkem: 32  z toho chlapců:  3  dívek: 29 
 
Botková Michaela        Pospíšilová Miloslava  
Brunclík Martin          Sedláková Pavla        
Gaťaková Pavla           Smětáková Miroslava    
Heidenreichová Andrea   Sojáková Pavla         
Hubáčková Markéta       Strapková Žaneta       
Hubáčková Pavlína       Šamšulová Olga         
Kalužík Miroslav         Šimková Petra          
Kameníková Veronika     Šindelářová Lucie      
Klimešová Renata        Šindelářová Simona     
Kohoutková Alena        Tillová Táňa           
Koriťáková Iveta         Valouchová Lenka       
Kulaxidisová Marta      Vlhová Vladimíra       
Mazourková Bronislava   Vyroubalová Martina    
Merčáková Andrea        Wagnerová Marcela      
Minaříková Květoslava   Zapletalová Zita       
Nitscheová Romana       Žák Ludvík             
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Třída:  4.D  Veřejnosprávní činnost                        
Počet celkem: 22  z toho chlapců:  5  dívek: 17 
 
Bartošová Kateřina       Plisková Pavla         
Bergerová Dagmar        Sedlačíková Jana       
Bolková Aneta            Sidorová Lada          
Brücknerová Ivana       Stonová Zlatuše        
Daďa Petr                Svačinková Miluše      
Havlík Martin            Šerá Drahoslava        
Hužvár Roman             Škrachová Irena        
Hužvárová Petra          Švubová Veronika       
Koppová Jarmila          Trhlíková Jiřina       
Kučírková Jitka          Vintrová Dobroslava    
Nieč Radek               Vohralík Martin        
 
 
Třída:  5.D        Veřejnosprávní činnost                         
Počet celkem: 21  z toho chlapců:  3  dívek: 18 
 
Alka Rostislav          Slováková Marta        
Fabianová Dana          Smolková Martina       
Fiorová Petra           Soukupová Jana         
Fuksová Michaela       Stryk Pavel            
Gwuzdová Bronislava    Šimáková Ivana         
Jeřábková Nikola        Tatýrková Kateřina     
Mazánek Petr            Vašičková Věra         
Nováková Pavlína       Zapletalová Petra      
Odložilová Jana         Zavřelová Michaela     
Procházková Lucie      Žandová Hana           
Prokopová Markéta        
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