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1  ÚVODNÍ  SLOVO  ŘEDITELKY 
 
Vážené kolegyně, kolegové a přátelé školy, 
dovolte  mi můj příspěvek uvést citátem: 
 
"Je št ěstím, že nám cestu do budoucnosti pomáhá objevovat naše minulost." 

MEREDIN 
 

Ať se zamýšlím nad tímto citátem z kterékoliv strany, musím říci, že je výstižný pro 
současné dny v naší škole. Dění ve škole se bezprostředně odvíjí od našich 
předchůdců. 
 
Dnešní doba nám dává velké možnosti rozvíjet se mnoha směry, nabízí nepřeberné 
množství projektů a k tomu i podpor různých subjektů, čehož se snažíme využít. 
Úspěšní jsme byli v žádostech o granty z evropských sociálních fondů pro vzdělávání 
a konkurenceschopnost.  Naše škola získala grant na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti environmentálního vzdělávání. Od září  na naší 
škole bude probíhat kurz pro  25 pedagogů středních škol Olomouckého kraje a po 
absolvování toho kurzu budou plně kvalifikovaní pro funkci školního koordinátora 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 
 
Velkým přínosem pro školu je začátek  spolupráce s bývalými německými obyvateli 
našeho kraje. Ve spolupráci s městem Bad Hersfeld jsme podali žádost o finanční 
dotaci  Česko – německému fondu budoucnosti. Projekt, který jsme vytvořili a kterým 
si chceme důstojně připomenout 145. výročí založení naší školy, nese název 
Společná minulost – společná budoucnost. Součástí uvedeného projektu jsou menší 
projekty, jako například Živá zahrada, kde výstavbou učebny v přírodě a venkovními 
expozicemi přiblížíme studentům teoretickou výuku živými pomůckami. Zde patří mé 
poděkování starostovi a zastupitelům města Šumperka, kteří podpořili projekt 
nemalým sponzorským darem. 
 
Dále byla škola úspěšným řešitelem v projektech Peníze do škol z EU. Získali jsme 
finanční prostředky na pořízení výpočetní techniky (počítače, notebooky, 
dataprojektory, interaktivní tabuli) a bude ohodnocena i práce pedagogů. 
 
Výuka je neustále zkvalitňována dopracováním školních vzdělávacích programů. 
Spojení výuky s praxí posiluje zavedení studentských  firem. V nich mají studenti 
možnost získat základní informace o projektovém řízení. Ve stejném duchu jsou 
voleny i odborné exkurze do nejmodernějších subjektů, např. do farem s netradičními 
chovy, do nejmodernějších hotelových a restauračních provozů, do lázeňských a 
outdoorových středisek. Vzdělávání budoucích ekologů je doplněno o ukázky 
nejnovějších zdrojů energií, zpracování odpadů a jejich recyklaci. 
 
Vhodně  zvolené formy výuky a metody pedagogické práce přináší každoročně velmi 
dobré výsledky. Děkuji všem pedagogům a zaměstnancům školy, že vytvořili tým, se 
kterým je skvělé pracovat. 
 
Získaná ocenění, která zdobí chodby školy, vypovídají o tom, že reprezentace školy 
na veřejnosti se daří a že úspěchy jsou nemalé. Tento fakt nám pomáhá získávat 
nové příznivce. Věřím, že nám to vydrží dlouho. 
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Co se týká vizí do budoucnosti, těch není  málo. I nadále chceme zachovat 
nadregionální skladbu studijních oborů - Cestovní ruch, Ekologii a životní prostředí a 
hlavně  pak tradici studijního oboru Agropodnikání. Pro výuku budeme nabízet nové 
kurzy pro doplnění  odbornosti, jako například kurz vykrajování ovoce a zeleniny v 
několika úrovních, baristický kurz, animátorské kurzy, přípravy outdoorových akcí, 
someliérský kurz, zdravotnický  kurz, kurz první pomoci, atd. 
 
Dále budeme podporovat volnočasové aktivity studentů nabídkou nejrůznějších 
kroužků. Dnes skvěle pracuje kroužek zahradnický, myslivecko - lesnický, sportovní 
v lezení na umělou stěnu či florbalový. Zájem projevují studenti o kroužek stolničení 
a vykrajování ovoce. 
 
Určitě neopomeneme základní vzdělávací proces, který bude doplňován novými 
metodami a formami výuky podle nejmodernějších trendů za využití dostupné 
didaktické techniky. Základním úkolem nás všech bude připravovat studenty na praxi 
v nových podmínkách celé společnosti ve spolupráci se sociálními partnery a 
regionálními firmami tak, aby se uplatnili se svými znalostmi a dovednostmi na 
evropském i světovém trhu práce. 
 
 
Stanislava  Beštová 
ředitelka    
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2  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 
 
 
Název:   Střední odborná škola, Šumperk, 
    Zemědělská 3 
 
Sídlo organizace:  787 01 Šumperk, Zemědělská 3 
 
Zřizovatel:   Olomoucký kraj 
 
Zřizovací listina:  KÚOK 107022/2009 
 
IČO:    00852384 
 
Identifikátor školy: 102692220 
 
Kapacita školy:  600 žáků 
 
Právní forma :  příspěvková organizace, zřizovatel Olomoucký kraj 
 
Náplň činnosti:  vzdělávání a výchova žáků 
 
Ředitelka školy:  Mgr. Stanislava Beštová, tel.: 583301033 
 
Zástupce ředitelky: Ing. Jan Sýkora, tel.: 583301035 
 
Vedoucí dálk. studia: Ing. Aleš Macek, tel.: 583301034 
 
Vedoucí ekonom. úseku : Milena Muroňová, tel.: 583 301 057 
 
Vedoucí školní jídelny: David  Hvížď, tel.: 583 301 055 
 
Vedoucí domova mládeže: Ludmila  Hovadová, tel.: 583 301 090 
 
Kontakty:   tel.: +420 / 583 301 030, e-mail: sos@edusum.cz  
    www.edusum.cz  
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2. 1  Ocenění školy 
 
SOŠ Šumperk, Zemědělská 3, je držitelem následujících ocenění: 

• Talent Olomouckého kraje 2009 
• Talent Olomouckého kraje 2008 
• Cena města 2008 pro myslivecko-lesnický kroužek při SOŠ 
• Cena města 2006 za akci Hobby  
• Cena města 2005 v kategorii Životní prostředí 
• Zvláštní cena poroty za komunitní projekt v soutěži  Cena zdraví  a ŽP 2005 

udělena společností Business Leaders Forum 
Dále jí byl propůjčen titul 

• Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na  léta 2011-2013 
Udělen statut 

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

Udělen certifikát 
• Člen Asociace hotelů a restaurací České republiky pro rok 2009,2010,2011 
• O účasti v mezinárodním výzkumu „ PISA 2006“ 

Uděleno ocenění 
• Za účast v mezinárodním programu  Les  ve  škole – škola  v lese  
 

Škola je zařazena do trvalé vzdělávací základny resortu MZE 
 
 
 
2. 2  Základní údaje o škole 
 

2. 2. 1  Historie 
 
Střední odborná škola v Šumperku vznikla roku 1867, kdy byla založena jako třetí 
zemědělská škola v tehdejší zemi Moravsko - slezské. Budova školy a přilehlý selský 
dvůr byl škole věnován rodem Liechtensteinů. 
 
V průběhu jednotlivých let se postupně měnil obsah a rozsah vzdělávacích programů 
na této škole a s tím i délka studia a charakter zemědělských oborů. 
 
K nejvýznamnějším změnám dochází v devadesátých letech minulého století, kdy se 
škola k 1. lednu 1993 orientovala na další vzdělávací program - Obchodní akademie 
se zaměřením na cestovní ruch a ekonomiku služeb. Tuto změnu si vyžádala situace 
na trhu práce ovlivněná ekonomickými podmínkami regionu.  
 
Od 1. července 1997 se škola slučuje v nulté vlně optimalizace středního školství se 
Střední odbornou školou, Šumperk, Vrchlického 23, a přebírá studijní programy této 
školy. Tím dochází k rozšíření studijních oborů o Rodinnou školu se zaměřením na 
Veřejnosprávní služby (dálkové studium) a nově jsou do 1. ročníku denního studia 
přijati žáci oboru Veřejnosprávní činnost. Ve školním roce 1998/1999 je za jednu 
třídu oboru Obchodní akademie zařazena do vzdělávacího programu třída oboru 
Ochrana přírody a prostředí.  
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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. 
 
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3, byla postupem doby budována jako 
ucelené školské zařízení. Budování stávající podoby probíhalo ve třech vlnách. Prvá 
z nich v období 70. let, kdy byla postavena tělocvična, mechanizační hala, garáže a 
sportovní areál. V letech 1979 až 1985 byl postaven domov mládeže, kuchyň s 
jídelnou a šatny. Dále byla provedena rekonstrukce stávajících budov školy. V roce 
1990 byla zahájena generální oprava tělocvičny a mechanizační haly, dokončena 
plynofikace školy a domova mládeže a dobudována střešní nadstavba na objekt 
kuchyně s jídelnou a halou, která byla dána do užívání 1. 9. 1996. Uvedené objekty 
jsou majetkem Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy. 
 

2. 2. 2  Současnost 
 
V průběhu školního roku 1998 - 1999 vypracovala škola ve spolupráci s VÚOŠ Praha 
vlastní studijní dokumenty pro nový studijní obor Služby cestovního ruchu, který byl 
MŠMT schválen a zařazen do výuky od 1. 9. 1999. Ve školním roce 2009/2010 obory 
vzdělávání Cestovní ruch, Agropodnikání a Veřejnosprávní činnost začaly  pracovat 
podle školních vzdělávacích programů a v oboru vzdělávání Ekologie  a životní  
prostředí se začalo vyučovat podle  školních  vzdělávacích programů ve školním  
roce 2010/2011. 
Výuka je zabezpečována ve dvou vzájemně propojených budovách. Nejstarší 
budova je pronajata VŠB – TU Ostrava. Celkem je k výuce využíváno 27 odborných 
učeben, včetně laboratoře, tělocvičny s plochou 540 m2. Žáci se mohou odreagovat 

na nové lezecké stěně, v posilovně, v sálku pro 
stolní tenis. Studentům slouží botanická zahrada, 
arboretum, ovocný  sad, školní arboretum, 
travnaté i asfaltové hřiště.  
 
Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 
142 míst ve dvoulůžkových pokojích. Všechny 
pokoje mají vlastní připojení na internet. Na 
každém patře domova mládeže je umístěn nový 
televizor s digitálním  příjmem. 
 

                                Lezecká stěna 

Domov mládeže je šatnami propojen se školou a kuchyní s jídelnou. V domově 
mládeže jsou ubytováni i žáci z pěti jiných středních škol, středních odborných učilišť 
a vyšší odborné školy. Na domově mládeže byla provedena výměna koberců a 
pořízen nový  nábytek do několika pokojů sedmého patra a vymalovány všechny 
pokoje čtvrtého patra. Domov mládeže má pro zájmovou činnost stolní tenis, 
kulečník a nové sportovní  potřeby. Na každém  patře byly zřízeny klubovny. 
V letošním roce byl řešen i ohřev teplé  vody výměnou  bojlerů, neboť stávající byly  
v havarijním stavu. 
 
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 



 10 

ubytovaných žáků. Modernizována je výdejová část jídelny, kterou tvoří nerezové 
pulty, výdejní okénka a nerezový nábytek s novou  technologií vzduchotechniky. 
Jídelna byla nově vymalována a doplněna novými závěsy, ubrusy a květinovou  
výzdobou. Byla  opravena kanalizace prolomená v  hloubce 3 metrů  pod  budovou  
jídelny. Odhlašování a přihlašování stravy je  možné provádět přes  internetovou  
aplikaci či  mobilním  telefonem. 
 
Škola je na velmi dobré úrovni vybavena didaktickou technikou. K dispozici jsou  
kopírovací  zařízení, dvě učebny výpočetní techniky s 32 kusy počítačů a jedna 
učebna výpočetní  techniky je vybavená 30 novými počítači z projektu „Inovace 
výuky na SOŠ  Šumperk“. V této učebně je pro praktické využití instalován software 
CODEXIS, který slouží pro studenty oboru Veřejnosprávní činnost i všech dalších 
oborů. Tento program je pravidelně aktualizován a využíván kromě právních 
předmětů i v ekonomických předmětech ostatních oborů a při praktických maturitních 
zkouškách. Ve třech učebnách jsou k výuce nainstalovány interaktivní tabule. 

 
Všechny počítače jsou připojeny na internet a každý žák a pedagog školy má svoji e-
mailovou adresu. Ve všech odborných učebnách jsou k dispozici videa. Multimediální 
učebny (EKO, PRA, ŽIV, ZEM, FCK, DEJ, EKL, ANJ1, ANJ3, VYT1, VYT2, CJL 2, 
BIO) jsou vybaveny dataprojektorem, notebookem či počítačem, jedna učebna i 
vizualizérem, což zvyšuje úroveň výuky různých předmětů. 
 
Dataprojektory slouží rovněž pro obhajoby písemných maturitních prací či projektů. 
Pro výuku se využívá i kamera a digitální fotoaparát. Ve škole pracuje mezi 
jednotlivými kabinety funkční počítačová síť s programovým vybavením síťových 
verzí CODEXIS, BAKALÁŘ a dalšími. Tímto je centrálně zajištěno používání rozvrhu 
hodin a jeho změn, vedení elektronické třídní knihy, vedení aktuální právní agendy a 
veškerá evidence žáků školy. Komunikace s vyučujícími i veřejností rovněž probíhá 
prostřednictvím systému BAKALÁŘ. Vzhledem k nedostatku odborných učebnic na 
trhu byly zpracovány elektronické učebnice pro obor Veřejnosprávní činnost s 
možností vstupu žáka do textu probíraného učiva. Učebny jazyků mají k dispozici 
moderní poslechovou techniku, televizory a videa. Pro dokonalejší poslech a práci s 
cizojazyčnými texty a motivaci ve výuce jsou ve dvou jazykových učebnách 
instalovány interaktivní tabule. 
 
Téměř všechny učebny jsou vybaveny počítači nebo notebooky, je zabezpečeno 
využívání běžných didaktických pomůcek, jako jsou dataprojektory, zpětné 
projektory, videa, čtecí kamery, slovníky, mapy, obrazy, názorné pomůcky, bílé 
tabule apod. Žáci v rámci seminárních prací a projektových seminářů vyhotovují s 
pomocí internetu odborné texty, které jsou dále využívány ve výuce a slouží 
potřebám institucí cestovního ruchu v Šumperku či Odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Šumperku. 
 
Výuka jednotlivých předmětů se realizuje v odborných učebnách, kde je možno 
průběžně používat učební pomůcky, jimiž jsou učebny vybaveny. Odpadá tak jejich 
pracné přenášení. Odborné učebny se postupně doplňují a modernizují dle 
finančních možností školy a potřeb oboru. 
 
Estetickou úroveň školy zvyšují malá obrazová galerie, relaxační koutky pro 
studenty, bohatá květinová výzdoba a jednotná úprava informačního systému.  



 11 

Z prostředků získaných z různých projektů byly vystavěny v interiérech školy 
expozice, které dokládají vysokou úroveň ekologické výchovy ve škole a neobyčejně 
zpestřují vnitřní prostředí. Možnost občerstvení během přestávek zajišťuje školní 
kantýna a automat  na teplé  nápoje. Šatny TEV po vybavení novým nábytkem 
odpovídají všem hygienickým požadavkům. Všechny učebny jsou  zařízeny 
moderním nastavitelným nábytkem.  
 
Pro zajištění větší bezpečnosti věcí žáků jsou šatny opatřeny šatními skříňkami, 
celkem jich  bylo pořízeno 402. Dále 
pro větší zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví žáků a jejich ochrany 
před  sociálně - patologickými jevy a 
před projevy diskriminace, nepřátelství 
a násilí vedení školy inovovalo a 
doplnilo kamerový systém 
v interiérech a exteriérech celého 
areálu školy. 
 
Pro umožnění studia žáků se 
specifickými poruchami byl vybudován 
bezbariérový vstup do hlavní budovy 
školy. Finanční prostředky byly 
získány z projektu Nadace ČEZ.                Uvedení bezbariérového vstupu do školy  
 

V období hlavních prázdnin byla úplně zrekonstruována kotelna školy, včetně nové 
regulace a strojovny, která zajišťuje chod vzduchotechniky a ohřev teplé vody pro 
školní vývařovnu. Zároveň byla provedena izolace stěny u šaten, která zajistí 
odstranění vlhkosti prostoru šaten. 
 
2. 3  Školská rada 
 
Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a 
studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se  
na správě školy. Zřizovací listina školské rady při Střední odborné škole, Šumperk, 
Zemědělská 3, byla pod č. j. KUOK 139861/2011 vydána zřizovatelem Olomouckým 
krajem dne 20.12.2011 s účinností od 1. 1. 2012. Školská rada má 6 členů  a ve své 
činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
 
Hlavní úkoly školské rady: 
 

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

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení žáků v základních a středních školách, 
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
f) projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru, 

hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
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h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům 
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 
Složení školské rady ve školním roce 2011/2012 
Předseda:  Ing. Pavel Martínek  zástupce nezletilých žáků 
Místopředseda: Mgr. Irena Jonová  zástupce pedagogů 
Členové:  Ing. Jan Rýznar  zástupce nezletilých žáků 

Ing. Jiří Gonda  zástupce zřizovatele 
Ing. Zdeněk Muroň  zástupce zřizovatele 
Ing. Jaroslav Koňarik zástupce pedagogů 

 

Činnost školské rady ve školním roce 2011/2012 

V roce 2011 končilo tříleté období činnosti školské rady (dále jen ŠR), byly vypsány 
volby pro nové tříleté období činnosti ŠR na den 7. 11. 2011. Volby do školské  rady 
proběhly podle  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a 
vyšším odborném vzdělávání a podle  volebního řádu školské rady vydaného Radou 
Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 a 4 výše uvedeného 
zákona.  

Školská rada, která byla jmenována zřizovatelem na základě voleb, se sešla na 
svém prvním zasedání 9. února 2012. Projednala jednací řád ŠR, proběhla volba 
předsedy a místopředsedkyně ŠR. Vzhledem k tomu, že člence z řad zástupců 
nezletilých  žáků pominulo  členství, a to tím že student ukončil vzdělávání, byly 
ostatními  členy  ŠR stanoveny doplňující volby z řad zákonných zástupců žáků a 
zletilých žáků a studentů  na den 19. 3. 2012. Doplňující volby proběhly dle výše 
uvedených platných dokumentů a zřizovatel jmenoval nového člena ŠR. 

Ing. Pavel  Martínek, předseda ŠR 
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 3  OBORY VZDĚLÁVÁNÍ 
 
V současnosti vyučuje škola obory vzdělávání v souladu  se zápisem ve školském  
rejstříku, k nimž jsme dospěli po odborných konzultacích se sociálními partnery, 
s firmami regionu, vysokými školami, státní správou a úřadem práce. Všechny 
studijní obory na naší škole jsou zakončeny maturitou. Absolventi patří  mezi ty, kteří 
nacházejí uplatnění v praxi nebo pokračují ve studiu na vysokých školách. Pružnost 
učebních plánů, zvláště pak nových  školních vzdělávacích  programů,  umožňuje 
modelovat zaměření podle aktuálních potřeb na trhu práce a podle dlouhodobého 
záměru Olomouckého kraje. První až třetí ročníky oboru vzdělávání Cestovní ruch 
v denní formě studia Veřejnosprávní činnost v dálkové formě studia, první a druhý 
ročník oboru Ekologie a životní prostředí a druhý ročník  oboru Agropodnikání se 
letos vyučovaly podle nových školních vzdělávacích programů. 
 
 
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  
65-42-M/011 0 0 0 0 0 0 2 56 - - 2 56 
Cestovní ruch 
65-42-M/02 2 60 2 63 2 55 0 0 - - 6 178 
Ochrana p řírody a prost ředí  
16-01-M/002 0 0 0 0 1 26 1 23 - - 2 49 
Ekologie a životní prost ředí 
16-01-M/02 1 19 0.5 18 0 0 0 0 - - 1,5 37 
Agropodnikání  
41-41-M/01 0 0 0,5 13 0 0 0 0 - - 0,5 13 

 12 333 
DÁLKOVÁ FORMA STUDIA 
Veřejnosprávní  činnost   
68-43-M/001 0 0 0 0 0 0 1 23 1 16 2 39 
Veřejnosprávní  činnost   
68-43-M/01 1 30 1 18 1 17 0 0 0 0 3 65 

  5 104 
CELKEM 4  4  4  4  1  17 437 
Zdroj:  výkaz  M 8, k 30. 9. 2011 
 
 
Průměrný počet ubytovaných    - na  domově mládeže:   96 
Průměrný počet stravovaných :      - celodenně     96 
                                                        - obědy             220 
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3. 2  Učební dokumenty obor ů vzdělávání 
 
 

 
Učební  dokumenty 

 Studijní  obor 
 

Kód  KKOV 
  

ze dne 
 

Č. j. Platnost od 

Služby cestovního ruchu 
 

65-42-M/011 
 

26.11.1998 28060/98-23 1. 9. 1999 

Cestovní ruch 
 

65-42-M/02 
 

24. 8. 2009 
1360/2009 
870/2011 

1. 9. 2009 
      1. 9. 2011 

Ochrana přírody a 
prostředí 

 
16-01-M/002 

 
29.11.1996 31433/96-71 1. 9. 1997 

Ekologie a životní 
prostředí 

 
16-01-M/02 

 
31. 8. 2011 

1370/2010 
871/2011 

1. 9. 2010 
      1. 9. 2011 

Agropodnikání 
 

41-41-M/01 
 

31. 8. 2011 
1361/2009 
872/2011 

1. 9. 2009 
      1. 9. 2011 

Veřejnosprávní činnost 
 

68-43-M/001 
 

13. 5. 2003 19468/2003-23 1. 9. 2003 

Veřejnosprávní činnost 
 

68-43-M/01 
 

24. 8. 2009 
1362/2009 
873/2011 

1. 9. 2009 
      1. 9. 2011 
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3. 3  Učební plány 
 
Studijní obor:                                             65-42-1M/011               SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU  

 1. roč.  2. roč. 3. roč. 4. roč. 

A. POVINNÉ      

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   

CELKEM  33 33 32 32 

B.  VOLITELNÉ      

KONVERZACE V ANJ/NEJ    1/1 

SEMINÁŘ A CVIČ. Z MATEMATIKY     

INFORMATIKA V CR    2/2 
 
Čtyřletý studijní obor  zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka  a literatury, cizího jazyka nebo 
matematiky a odborných předmětů CR. Praktická maturitní zkouška je studenty zpracována formou 
písemné práce na základě zkušeností z praxe. Ve třídách se zaměřením na hotelový provoz jsou 
zařazeny následující předměty: hotelový provoz, management hotelu, technika obsluhy a stolování, 
technologie přípravy pokrmů . 
Studijní obor umožňuje uplatnění jako pracovník CK, informačních center, pracovník v lázeňských 
zařízeních, recepcích, ubytovacích zařízeních a po absolvování praxe dle živnostenského zákona jako 
majitel CK či samostatný podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb. 
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Studijní obor:                                                    65-42-1M/01                    CESTOVNÍ   RUCH  

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

    

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

   /2 
/2 
/2 

CELKEM 31 33 32  33 
     
B. NEPOVINNÉ:      
3. CIZÍ JAZYK 2 2 2 2 
SPORTOVNÍ HRY 1 1 1 1 
     
 
 
Čtyřletý obor vzdělávání zakončený maturitní zkouškou z českého  jazyka a literatury, cizího jazyka 
nebo matematiky a odborných předmětů CR. Praktická  maturitní  zkouška je  studenty zpracována 
formou písemné maturitní práce na základě zkušeností z odborné praxe. Ve třídách či skupinách se 
zaměřením na hotelový provoz jsou zařazeny tyto odborné předměty: ekonomika a provoz hotelů, 
základy hotelnictví, technika obsluhy a služeb, technologie přípravy pokrmů, cvičení z provozu hotelů, 
podnikání a finance. 
Studijní obor umožňuje uplatnění jako pracovník CK, informačních center, pracovník v lázeňských 
zařízeních, recepcích, ubytovacích zařízeních a po absolvování praxe dle živnostenského zákona jako 
majitel CK či samostatný podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb. 
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Studijní  obor:                                              41-41-M/01                      AGROPODNIKÁNÍ 
 
 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč 
A. POVINNÉ     
1. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ     
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3 3 3 4 
CIZÍ JAZYK (B1) 4/4 4/4 4/4 4/4 
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD   1 2 
DĚJEPIS 2    
ZEMĚPIS 2    
MATEMATIKA 2 2 2 3 
FYZIKA 2    
CHEMIE 4/1 2/1   
BIOLOGIE A EKOLOGIE 4/1 2/1   
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2/2 2/2 2/2 2/2 
INF. A KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE 

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

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

   
2/2 

SEMINÁŘ ZE  ZSV 
SEMINÁŘ A CVIČENÍ 
Z MATEMATIKY 
SEMINÁŘ Z IKT 

   /1 
 

1/1 
/1 

CELKEM 32 32 32 32 
NEPOVINNÉ:     
VÝŽIVA A PŘÍPRAVA POKRMŮ  /2 /2 /2 
 
 
 
Čtyřletý studijní obor zakončený maturitou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo 
matematiky, teoretické z odborných zemědělských předmětů a ekonomických předmětů. Praktickou 
maturitní zkoušku studenti zpracovávají formou písemné práce a její obhajobou.  
Tento studijní obor je zaměřen na obnovu a rozvoj venkova. Do učebních plánů byly zařazeny 
předměty: rozvoj venkova, státní správa a samospráva, ochrana rostlin a další. 
Absolvent se může uplatnit v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci, v nákupních a 
obchodních organizacích, v plemenářských, šlechtitelských a semenářských podnicích, ve zpracování  
a odbytu zemědělské produkce, v samotné podnikatelské činnosti, ve výrobních provozech 
prvovýroby a ve službách spočívajících v obnově venkova a údržbě krajiny. 
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Studijní  obor:                                           16-01-M/002         OCHRANA PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ 

 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 
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 
CELKEM  32 33 33 31 
B. NEPOVINNÉ      
JEDNOMUŽ. MOTOR. PILA     
ŘÍZENÍ MOTOROV. VOZIDEL   2  
EKOTURISTIKA     
SEMINÁŘ A CVIČ.  Z MATEMATIKY    2 
 
Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo 
matematiky, ochrany přírody, ekologie a volitelných předmětů. Praktická  maturitní zkouška je 
studenty skládána formou písemné práce  a její obhajobou. Student si v průběhu třetího a čtvrtého 
ročníku volí 1- 2 předměty z nabídky volitelných předmětů tak, aby mohl pokračovat ve studiu na 
vysoké škole nebo získanou kvalifikaci uplatnit ve státní správě nebo sféře výroby a služeb. Další 
uplatnění absolventů: pracovník referátu životního prostředí obcí, měst a okresů, chráněné krajinné 
oblasti či pracovník ekologických útvarů průmyslových podniků. 
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Studijní  obor:                                     16-01-M/01     EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 1.roč. 2.roč . 3. roč. 4. roč 
A. POVINNÉ:      
1. VŠEOBECNĚ  VZDĚLÁVACÍ      
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3 3 3 4 
CIZÍ JAZYK 4/4 4/4 4/4 4/4 
ZÁKLADY SPOLEČENS. VĚD   1 2 
DĚJEPIS 2  1  
MATEMATIKA 2 2 2 3 
FYZIKA 2    
CHEMIE 3/1 3   
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2/2 2/2 2/2 2/2 
EKONOMICKÉ  PŘEDMĚTY   2 2 
INF.A KOMUN. TECHNOLOGIE 2/2 2/2 2/2 2/2 
2. ODBORNÉ:     
BIOLOGIE 4/1    
BOTANIKA 2 3/1   
GEOLOGIE 2    
ZOOLOGIE 2 3/1   
EKOLOGIE  2 2 2 
GEOGRAFIE  2   
HYDROLOGIE  2   
METEOROLOGIE   2  
LESNICTVÍ A MYSLIVOST   3 1 
OCHRANA PROSTŘEDÍ  2 2 2 
PRÁVNÍ  PŘÍPRAVA   2 2 
VÝROBNÍ TECH. A ODPADY   2 2 
EKOLOGICKÉ  ZEMĚDĚLSTVÍ    2 
PRAKT. CVIČENÍ A MONITORING 2/2 2/2 2/2 blok 
CELKEM 32  32  32  32 
3. VOLITELNÉ:     
ODBORNÝ SEMINÁŘ ZSV 
ODBORNÝ SEMINÁŘ CHE 
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MAT 
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIO 
ODBORNÝ SEMINÁŘ Z LES 

   /2 
/2 
/2 
/2 
/2 

 
Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka anebo 
matematiky, ochrany přírody, ekologie a volitelných předmětů. Praktická  maturitní zkouška je 
studenty skládána formou písemné práce  a její obhajobou. Student si v průběhu třetího a čtvrtého 
ročníku volí 1- 2 předměty z nabídky volitelných předmětů tak, aby mohl pokračovat ve studiu na 
vysoké škole nebo získanou kvalifikaci uplatnit ve státní správě nebo sféře výroby a služeb. Další 
uplatnění absolventů: pracovník referátu životního prostředí obcí, měst a krajů, 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. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 
A. POVINNÉ 
VŠEOBECNĚ  VZDĚLÁVACÍ      
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 30 30 20 20 20 
1. CIZÍ JAZYK  30 30 20 20 20 
2. 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. 
KOMUNIKACE   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 obor vzdělávání dálkovou formou studia je zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a 
literatury, cizího jazyka nebo matematiky, práva, veřejné správy a volitelných předmětů. Praktická 
maturitní zkouška je posluchači vykonávána formou řešení zadaného úkolu v programu CODEXIS. 
Po absolvování jsou posluchači připraveni  zajišťovat jako referenti samosprávy nebo státní správy 
odborné činnosti nebo ucelené agendy správy a samosprávy. Najdou uplatnění jako referenti 
samosprávy na obecních úřadech či  jako referenti státní správy na územních nebo jiných orgánech 
státní správy. 
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Studijní obor:                                            68-43-M/01               VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 
   studium p ři zaměstnání 
    
 POČET HODIN KONZULTACÍ V ROČNÍKU 
 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 
POVINNÉ      
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 30/30 30/30 20/20 30/30 20/20 
1. CIZÍ JAZYK 30/30 40/40 20/20 30/30 30/30 
2. CIZÍ JAZYK  20/20 15/15 20/20  
MATEMATIKA 20 25 30   
ZÁKLADY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY    25  
ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 30 30    
DĚJEPIS 20     
JAZYKOVÉ PRAKTIKUM 20     
ZEMĚPIS 20     
KULTURA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 10     
PRÁVO    35 35 
VEŘEJNÁ SPRÁVA    45 45 
ZÁKLADY EVROPSKÉHO PRÁVA   20   
EKONOMIKA A VEŘEJNÉ FINANCE 20 15    
PÍSEMNÁ A A ELEKTR. KOMUNIKACE  2525 35/35   
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE 

10/10 25/25    

ÚČETNICTVÍ   20 15  
STATISTIKA A DEMOGRAFIE   15   
CVIČENÍ K PRÁVU A VEŘEJNÉ 
SPRÁVĚ 

   10 10 

HISTORIE ČESKÉ SPRÁVY   20   
DAŇOVÝ SYSTÉM/ SOCIÁLNÍ A 
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ 

  
15/15 10/10  

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZSV 
ODBORNÝ SEMINÁŘ IKT 
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MAT 

    20 

CELKEM 210 210 210 210 170 
 
 
Pětiletý obor vzdělávání dálkovou formou studia je zakončený maturitní zkouškou z českého jazyka a 
literatury, cizího jazyka nebo matematiky, práva, veřejné správy a volitelných předmětů. Praktická 
maturitní zkouška je posluchači vykonávána formou řešení zadaného úkolu v programu CODEXIS. 
Po absolvování jsou posluchači připraveni  zajišťovat jako referenti samosprávy nebo státní správy 
odborné činnosti nebo ucelené agendy správy a samosprávy. Najdou uplatnění jako referenti 
samosprávy na obecních úřadech či  jako referenti státní správy na územních nebo jiných orgánech 
státní správy. 
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3. 4  Praxe žáků podle obor ů 
 
Stejně jako v loňském roce tak i v tom letošním se začátek června stal pro patnáct 
studentů naší školy jedinečnou příležitostí vyzkoušet si v praxi znalosti anglického 
jazyka a současně se seznámit s prostředím a s provozem 4 a 5-ti hvězdičkových 
hotelů na řeckých ostrovech Rhodos, Kréta a Kos. 
 
Zahraniční praxe je zprostředkována agenturou HR Experts, zastoupenou paní 
Olgou Vlachou. Studenti prošli výběrovým řízením a to zasláním životopisu a 
osobním  pohovorem v anglickém jazyce se zástupkyní HR Experts.  
 
Vybraní studenti pracují na úseku Food and Beverage a to buď v kuchyni, kde 
provádějí pomocné práce, nebo v restauraci, kde pracují jako obsluha klientů. 
Někteří studenti vykonávají svou praxi v plážovém baru díky tomu, že během studia 
na naší škole získali Certifikát Barmanské asociace. 
 
Věříme, že studenti využijí získané zkušenosti a poznatky i ve svém profesním životě 
a zároveň doufáme, že exkluzivní nabídka HR Experts a oboustranně výhodná 
spolupráce při naplňování odborné praxe studentů Cestovního ruchu bude probíhat i 
v následujících letech. 
 
 
Hany Demeterové ze 3. A, která svou praxi vykonává v Hotelu Malia Park na Krétě, 
jsme se zeptali, zda by praxi doporučila svým mladším spolužákům a Hana 
odpovídá: 
 
„ 100% jeďte! Získala jsem spoustu nových zkušeností, poznala co je to práce a 
zlepšila si angličtinu.“ 
 
 
A co na praxi říkají další studenti? 

„Po první pracovní směně v lobby baru hotelu Agapi Beach na Amoudaře (turistická 
oblast Heraklionu na Krétě) jsem nebyl úplně nadšený a velmi mi vadila angličtina 
hlavního barmana Vasilise i to, že nepoužíval žádné zdvořilostní fráze.  

První dva týdny jsem zjišťoval, jak vše na lobby a pool baru funguje a zvykali si  na 
neustálé chození mezi  stoly. Další týdny jsem věnoval zdokonalování techniky 
přípravy drinků a zvyšování interakce s hosty.“ 

Aleš Kroutil, 3. A, Hotel Agapi Beach, Kréta 

„Zahraniční praxe v Řecku nám dala mnoho zkušeností, po kterých nás jen tak něco 
nezlomí.  
Doporučujeme vřele všem, kdo se nebojí tvrdé práce, odloučení od rodiny a přátel, 
komunikace a poznání.“ 
 
Micheala Černá 3. A  ,Vendula Kašparová 4. A, Hotel Kolymbia Beach, Rhodos 
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„Jsem moc ráda a vděčná, že jsem dostala tuto možnost vyzkoušet si zahraniční 
praxi v Řecku. Jako pozitivum mé praxe považuji zdokonalení v angličtině. Naučila 
jsem se samostatnosti a schopnosti postarat se sama o sebe. Poznala jsem spoustu 
nových lidí, nové prostředí. Vyzkoušela jsem si denně pracovat a přizpůsobovat se 
neustále něčemu novému. Byla to opravdu báječná zkušenost s nezapomenutelnými 
zážitky. Doporučuji studentům, aby takovouto příležitost využili a neváhali! Stojí to za 
to.“ 
 
Patricie Indrová. 3.A Hotel Neptune, Kos 
 
 
 
 
 

              
 

         Z. Lukasová, J. Petřík, hotel Malia Park, Kréta          M.Černá, Hotel Kolmybia Beach,Rhodos 
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4.  PERSONÁLNÍ ZABEZPE ČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 
4. 1  Pedagogi čtí pracovníci ve škole a v domov ě mládeže 
 
Mgr. Stanislava Beštová  
ředitelka, vyučující  matematiku, absolventka PřF UP, obor  matematika a zeměpis
   
Ing. Jan Sýkora  
statutární zástupce, vyučující tělesnou výchovu a ekonomii, absolvent PEF VŠB, 
obor ekonomie  
   
Ing. Jana Andrísková 
vyučující ekologické předměty, absolventka AF VŠZ, obor fytotechnika  
 
Ing. Eduard Barto ň  
vyučující zemědělské předměty, absolvent AF VŠZ, obor fytotechnika 
 
RNDr. Jana Bendová  
vyučující výpočetní  techniku a matematiku, absolventka PřF UP, obor matematická 
analýza 
 
Mgr. Kate řina Bieliková  
vyučující anglický jazyk, absolventka PdF MU, obor  anglický jazyk 
 
Ing Svatoboj Bihunec  
vyučující lesnictví, absolvent  VŠLD, obor technologie dřeva   
 
JUDr. Jan Foit  
vyučující právo, veřejnou správu a základy společenských věd, absolvent FVB-
VŠSNB, obor právo 
 
Mgr. Jana Gajová 
vyučující informační a komunikační technologie, absolventka PřF UP, obor 
matematika a výpočetní technika 
 
Ing. Hana Hradecká   
vyučující ekonomiky a účetnictví, absolventka EF VŠB TU, obor ekonomika průmyslu 
 
Mgr. Irena Jonová   
vyučující dějepis, dějiny kultury a český jazyk, absolventka FF MU, obor český jazyk 
a literatura a historie 
 
Mgr. Jarmila Karasová  
vyučující český jazyk a základy společenských věd, absolventka PedF UP, obor 
český  jazyk a občanská  nauka 
  
Ing. Hana Kauerová 
vyučující chemii a anglický jazyk, absolventka VŠCHT, obor technologie organických 
výrob 
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Mgr. Ji řina Klimešová   
vyučující matematiky, absolventka PřF UP, obor matematika a deskriptivní geometrie                    
 
Ing. Jaroslav  Ko ňarik   
vyučující zemědělské předměty, absolvent  AF VŠZ , obor  zootechnika              
 
Mgr. Eva Kostecká   
vyučující anglický  jazyk, absolventka PedF UP, MU, obor  anglický  jazyk  
 
Mgr. Maryna Kostiuchenko 
vyučující anglický a ruský jazyk, absolventka VŠ , Doněcká národní univerzita 
 
Mgr. Lenka Lachmanová    
vyučující anglický  jazyk, absolventka PřF JEP, obor biologie a chemie  
 
Ing. Jana Lubojacká    
výchovná  poradkyně, vyučující ekonomiky a účetnictví, absolventka EF VŠB TU, 
obor  národohospodářské  plánování 
 
Ing. Aleš Macek   
vedoucí dálkového  studia, vyučující  zemědělské předměty a ekonomii, absolvent 
AF VŠZ, obor fytotechnika 
    
Mgr. Jolana Maluchová  
vyučující český jazyk a německý jazyk, absolventka PdF UHK, FF MU, FF UP, obor 
český jazyk, německý jazyk a dějepis 
 
Mgr. Radka Mojdlová 
vyučující německý jazyk, zeměpis CR, technika služeb CR, absolventka UJEP Ústí 
nad Labem, obor němčina a geografie 
 
Ing. Eva Neudertová  
vyučující informační a komunikační technologie, písemné a elektronické komunikace, 
ekonomie, absolventka FPE VŠZ, obor provoz a ekonomika zemědělství  
 
Mgr.  Ivana Pánová  
školní metodička prevence sociálně patologických jevů, vyučující tělesnou výchovu a 
základy společ. věd, absolventka PedF OU, obor tělesná výchova a občanská  nauka
   
 
Ing. Kate řina Ondrá čková   
vyučující základy hotelnictví, technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy a 
stolování, ekonomika a provoz hotelů, management hotelů, absolventka MMI VŠB 
TU, obor metalurgické inženýrství  
 
Mgr. Jana Reichlová 
vyučující německý jazyk, absolventka FF UP, obor německý a ruský jazyk 
 
Petra Ryšavá 
asistentka pedagoga,  
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Mgr. Vladimíra Stalmachová  
vyučující tělesné výchovy a německý jazyk, absolventka FTK UP, obor tělesná 
výchova a německý jazyk  
 
Bc. Jana Šimová  
vyučující německý jazyk, zeměpis CR, technika služeb CR, absolventka PřF OU, 
obor cestovní ruch a rekreace 
 
Mgr. Lýdie Špániková 
vyučující český jazyk, absolventka PedF UP, obor  český  jazyk a hudební  výchova 
 
Mgr. Lenka  Tkadlecová  
vyučující regionální turistické služby, absolventka UTB, obor mediální a komunikační 
studia  
   
Mgr. Roman Zajíc  
vyučující tělesné výchovy a biologie, absolvent PedF UP, obor tělesná výchova a 
biologie  
 
Ludmila Hovadová 
vychovatelka , absolventka SZTŠ 
 
Milan Kukula 
vychovatel, absolvent gymnázia 
 
Ivana Strouhalová 
vychovatelka, absolventka SpgŠ    
 
Alena Šikulová 
vychovatelka , absolventka SZTŠ 
 
Ludmila Urbanová            
vychovatelka , absolventka SPgŠ  
 
4. 2  Provozní zam ěstnanci školy a domova mládeže 
 
Jaroslav Kubí ček  - školník  
   
Marta Orszagová   - uklízečka    
 
Lenka Hudlíková   - uklízečka 
 
Martin Procházka  - elektrikář 
 
Alena Polešovská   - uklízečka  
 
Alena  Rábová   - uklízečka   
 
Květoslava Valouchová  - uklízečka  
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4. 3  Pracovníci školní jídelny 
 

David Hviž ď   - vedoucí jídelny 
 
Bohdana Zouharová  - vedoucí kuchařka 
 
Lucie Sva činková   - kuchařka 
 
Radka Čuntová   - kuchařka  
 
Marie Hauptová  - pomocná kuchařka 
  
Pavlína Barví řová   - pomocná kuchařka 
 
 
4. 4  Ekonomi čtí a administrativní pracovníci školy a domova mlád eže 
 
Milena Muro ňová   - vedoucí ekonomického úseku 
 
Vlasta Kunderová  - účetní - rozpočtář 
 
Marta Drážná   - odborná referentka 
 
Radislav Odstr čil   - referent majetkové správy  

 
 
 

4. 5  Pracovníci dle členění 
 

 Pedagogi čtí pracovníci Provozní  pracovníci 
 počet přepočtený stav počet přepočtený stav 

Škola 30 28,13 8 7 
Domov mládeže 5 5 3 3 
Jídelna - - 6 5 
CELKEM 35 33,13 17 15 
Zdroj: P1 - 04 
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5.  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 
5. 1  Informace o p řijímacím řízení 
 
Prezentace školy probíhá každoročně od října do ledna. Výchovná  poradkyně s 
pedagogy navštěvují třídní schůzky rodičů žáků devátých tříd a informují je o naší 
nabídce studijních oborů. Takto prováděný nábor se jeví jako nejefektivnější. 
Snažíme se žákům devátých tříd a jejich rodičům představit naše studijní obory  
s důrazem na uplatnitelnost absolventů. V měsíci lednu jsme pořádali dny otevřených 
dveří, na kterých pedagogové i naši současní žáci zájemce o studium sami provázeli 
školou a ochotně odpovídali na dotazy. Vzhledem k příznivému ohlasu budeme tento 
postup zachovávat i v následujícím letech a počet Dnů otevřených dveří budeme 
navyšovat. Zejména z finančních důvodů pomalu upouštíme od inzerce 
v regionálním tisku. Mnoho zvídavých zájemců se objevuje také na prezentačních 
výstavách škol Olomouckého kraje i krajů přilehlých.  
 
Kvalitní prezentace oborů vzdělávání je umístěna na webových stránkách školy, 
kterou pravidelně doplňujeme a inovujeme. Novinkou je virtuální prohlídka školy. 
 
Pro studium na školní rok 2012/2013 si podalo přihlášku pro denní formu studia 
v prvním kole 143 uchazečů a 17 uchazečů projevilo zájem o dálkovou formu studia. 
V dalších kolech podalo přihlášku na denní formu 7 zájemců o studium a pro 
dálkovou formu 16 posluchačů. Všichni uchazeči o studium byli pozváni k přijímací 
zkoušce a měli splnit kritéria přijetí přijímacího řízení. 
 
Do oboru vzdělávání Cestovní ruch  se přijímací řízení konalo ve čtyřech kolech. 
V prvním kole přijímacího řízení do tohoto oboru bylo podáno 97 přihlášek , 
přijímacímu řízení vyhovělo 89 uchazečů, přijato bylo 64 žáků, odvolání podalo 21 
rodičů, zápisový lístek odevzdalo 61 uchazečů a 12 jich vzalo zpět zápisový lístek. 
V dalších kolech všichni vyhověli přijímacímu řízení, všichni byli přijati a také všichni 
odevzdali zápisový lístek. 
 
Do oboru vzdělávání Ekologie a životní prost ředí se přijímací řízení konalo ve dvou 
kolech. V prvním kole přijímacího řízení do tohoto oboru bylo podáno 34 přihlášek, 
přijímacímu řízení vyhovělo 29 uchazečů, přijato bylo 16 žáků, odvolání podalo 5 
rodičů, zápisový lístek odevzdalo 16 uchazečů a nikdo nevzal zpět zápisový lístek. 
V dalším kole vyhověl přijímacímu řízení 1 žák, který zároveň odevzdal zápisový 
lístek. 
 
Do oboru vzdělávání Agropodnikání  se přijímací řízení konalo pouze v prvním kole. 
Přihlášku podalo 12 uchazečů , přijímacímu řízení vyhověli všichni, přijati byli všichni, 
zápisový lístek odevzdalo 9 a 3 jej vzali zpět. 
 
Do oboru vzdělávání Veřejnoprávní činnost v dálkové formě  studia se přijímací 
řízení konalo ve třech kolech. Do prvního kola tohoto oboru bylo podáno 17 
přihlášek, přijímacímu řízení vyhovělo 15 posluchačů, přijato bylo 15, a 15 
posluchačů odevzdalo zápisový lístek. V dalších kolech bylo podáno 16 přihlášek, 14 
vyhovělo  přijímacímu řízení a všech 14 bylo přijato ke studiu – viz tabulka 5. 2. 
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5. 2  Přehled po čtu p řihlášených uchaze čů o studium  a konečný po čet 
odevzdaných zápisových lístk ů v jednotlivých kolech p řijímacího řízení       
     
 

I. kolo II. kolo III. a IV. kolo 
Studijní  obor podáno 

přihlášek 
odevzdáno 

Z.L. 
podáno 

přihlášek 
odevzdáno 

Z.L. 
podáno 

přihlášek 
odevzdáno 

Z.L. 

65-62-M/01 
Cestovní ruch 97 49 1 1 5 5 

16-01-M/01 
Ekologie a životní prost ředí 34 16 0 0 1 1 

41-41-M/01 
Agropodnikání 12 6 0 0 0 0 

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

17 15 13 12 3 2 

 
CELKEM 
 

160 86 14 13 9 8 

Zdroj: spisy přijímacího řízení SOŠ Šumperk 
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6.  VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 
 
Ve školním roce 2011/2012 studovalo na Střední odborné škole, Šumperk, 
Zemědělská 3, celkem 437 žáků, z toho v denním studiu 333 žáků ve 12 třídách         
a v dálkové formě 104 posluchačů v 5 třídách. 
 
 
6. 1  I. pololetí 
 

 
 
Zdroj: přehledy ze systému Bakalář, modul Evidence 
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6. 2  II. pololetí 
 

 
    Zdroj: přehledy ze systému Bakalář, modul Evidence 

 
 
 
 
 
6. 3  Výchovná  opat ření 

 
 I. pololetí II. pololetí 
Pochvala třídního učitele 22 30 
Pochvala ředitelky školy 4 12 
Napomenutí tříd. učitele 3 13 
Důtka třídního učitele 7 1 
Důtka ředitelky školy 2 7 
Podmíněné vyloučení - 2 
CELKEM 38 65 

 
 

V průběhu školního roku přistoupilo na naši školu 8 žáků. Studium během roku na 
žádost rodičů ukončil 1 žák a z prospěchových důvodů 7 žáků. Na jinou školu 
přestoupilo 10 žáků. 
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7.  MATURITNÍ ZKOUŠKY 
  

Ve školním roce 2011/2012 studovalo v posledních ročnících denního i dálkového 
studia 93 žáků a posluchačů. Dvě studentky poslední ročník neukončily úspěšně  
a jedna studentka se k maturitě nedostavila. Z toho vyplývá, že maturitní zkoušku 
skládalo 90 studentů. Maturitní zkoušku složilo úspěšně 82 studentů, z toho bylo 
6 vyznamenaných, tj. 6,66 % a 8 nevyhovělo maturitním požadavkům, což činí 
8, 88 %. 
 
 
 
Třída/ 
počet student ů Maturovalo Nevyhov ělo MZ Vykonalo MZ 

4. A/30 29 4 25 
4. H/26 26 1 25 
4. B/23 21 2 19 
5. D/14 14 1 13 
Zdroj: Maturitní protokoly 

 
 
 
 
 

Slavnostní vy řazení absolvent ů ze studia 
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7. 1  Výsledky maturitních zkoušek 4. A 
 
Ve třídě 4. A obor vzdělávání Služby cestovního ruchu se vzdělávalo 30 žáků, 
maturovalo 29 studentů, z nichž 2 prospěli s vyznamenáním, 23 prospělo a čtyři 
studenti nevyhověli požadavkům maturity. Podáním přihlášky v měsíci listopadu mají 
možnost zopakovat maturitní zkoušky v jarním termínu 2013. 
 
 
Povinná zkouška: 
 

Známka Předmět 
1 2 3 4 5 

průměr 

CJL - Z 
Český jazyk a literatura – 
základní úroveň 

1 8 14 4 1 2,86 

CJL - V 
Český jazyk a literatura – vyšší 
úroveň - 1 - - - 2,00 

ANJ – Z Anglický jazyk – základní úroveň 1 13 6 4 - 2,54 
M - Z Matematika -  základní úroveň - - 1 2 2 4,20 

PRK 
Praktická zkouška z odborných 
předmětů 

6 13 4 6 - 2,34 

OPCR 
Odborné předměty cestovního 
ruchu 

12 5 8 4 - 2,14 

OEP Odborné ekonomické předměty 4 8 11 5 1 2,69 
  

2,57 
 
 
 
Nepovinná  zkouška: 
 

Známka Předmět 
1 2 3 4 5 

průměr 

M - Z Matematika základní úroveň -   - 1 - - 3,00 

OSVZ 
Občanský a společenskovědní 
základ - 1 3 - - 2,75 

Zdroj: maturitní protokoly 
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7. 2  Výsledky maturitních zkoušek 4. H 
 
Ve třídě 4. H oboru vzdělávání Služby cestovního ruchu se vzdělávalo 26 žákyň, 
maturovalo 26, z nichž 1 prospěla s vyznamenáním, 24 prospělo a jedna studentka 
nevyhověla maturitním požadavkům ze dvou předmětů. Podáním přihlášky v měsíci 
listopadu má možnost zopakovat maturitní zkoušky v jarním termínu 2013. 
 
 
Povinné p ředměty: 
 

Známka Předmět 
1 2 3 4 5 

průměr 

CJL - Z 
Český jazyk a literatura – 
základní úroveň 

1 11 11 2 1 2,65 

ANJ – Z Anglický jazyk – základní úroveň 1 4 6 2 - 2,69 

NJ - Z 
Německý jazyk – základní 
úroveň 

- 2 3 1 1 3,14 

M - Z Matematika -  základní úroveň - - 2 4 - 3,66 

PRK 
Praktická zkouška z odborných 
předmětů 8 13 4 1 - 1,92 

OPCR 
Odborné předměty cestovního 
ruchu 

8 8 7 3 - 2,19 

OEP Odborné ekonomické předměty 12 9 2 3 - 1,85 
Zdroj: maturitní protokoly 

 
 

2,33 
 
 
 
7. 3  Výsledky maturitních zkoušek 4. B 

 
Ve třídě  4. B oboru vzdělávání Ochrana příroda a prostředí se vzdělávalo 23 žáků, 
maturovalo 21 studentů, z nichž 2 prospěli s vyznamenáním, 19 prospělo a dva 
studenti nevyhověli požadavkům maturity. Podáním přihlášky v měsíci listopadu mají 
možnost  zopakovat maturitu v jarním termínu 2013. 
 
Povinné p ředměty: 
 

Známka Předmět 
1 2 3 4 5 

průměr 

CJL - Z 
Český jazyk a literatura – 
základní úroveň 

6 6 7 2 - 2,24 

ANJ – Z Anglický jazyk – základní úroveň 1 4 2 1 - 2,37 
M - Z Matematika -  základní úroveň - - 7 4 2 3,62 

PRK 
Praktická zkouška z odborných 
předmětů 

9 8 3 1 - 1,81 

OCHP Ochrana přírody 9 9 3 - - 1,71 
EKL Ekologie 4 9 8 - - 2,19 
Zdroj: maturitní protokoly 

 
 

2,22 
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7. 4  Výsledky maturitních zkoušek 5. D 
 
Ve třídě 5. D oboru vzdělávání Veřejnosprávní činnost v dálkové formě studia se 
vzdělávalo 14 posluchačů, maturovalo 14 posluchačů, z nichž 1 prospěl 
s vyznamenáním, 12 prospělo a jeden posluchač nevyhověl požadavkům maturity. 
Podáním přihlášky v měsíci listopadu má možnost zopakovat maturitu v jarním 
termínu 2013. 
 
Povinné p ředměty: 
 

Známka Předmět 
1 2 3 4 5 

průměr 

CJL - Z 
Český jazyk a literatura – 
základní úroveň 1 5 5 2 - 2,62 

CJL - V 
Český jazyk a literatura – vyšší 
úroveň 

- 1 - - - 2,00 

ANJ – Z Anglický jazyk – základní úroveň - - 3 1 - 3,25 
ANJ - V Anglický jazyk – vyšší úroveň - - 1 - - 3,00 

NJ - Z 
Německý jazyk – základní 
úroveň 

- 2 - 1 - 2,67 

M - Z Matematika -  základní úroveň - - 1 4 1 4,00 

PRK 
Praktická zkouška z odborných 
předmětů 

12 1 1 - - 1,21 

VES Veřejná správa 8 2 4 - - 1,71 
PRA Právo 7 4 2 1 - 1,79 
Zdroj: maturitní protokoly 

 2,14 

 
 
 
 
 
7. 5  Umíst ění absolvent ů denního studia 

 
 

třída VŠ VOŠ Zaměstnání ÚP Jaz.školy Ostatní celkem 
IV. A 13 - 7 4 5 1 30 
IV. H 7 1 6 3 1 8 26 
IV. B 11 - 7 2 - 3 23 

celkem 31 1 20 9 6 12 79 
% 39,2 1,3 25,3 11,4 7,6 15,2  

Zdroj: Statistika  výchovného poradce 
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8.  ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ A 
HODNOCENÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH 
JEVŮ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 
 
 
Činnost výchovného poradce respektovala plán výchovného poradenství na školní 
rok 2011/2012. Dle metodického pokynu k prevenci záškoláctví a vnitřního řádu školy 
bylo provedeno 22 pohovorů se žáky, u 4 z nich byli přítomní rodiče žáků, 7x byla 
problematika projednána telefonicky. V 11 případech byla řešena neomluvená 
absence, která činila celkem 76 hodin, ve zbylých se projednávalo hlavně nevhodné 
chování žáků při vyučování, podvodné chování žáků, kouření žáků v areálu školy a 
výchovné a studijní problémy. S žáky byly vedeny pohovory a byly pořizovány 
zápisy, které jsou uloženy u třídních učitelů a výchovného poradce. 
 
V tomto školním roce se na škole pracovalo s 30 integrovanými žáky. Záznamy  
o jejich vývojových poruchách jsou v evidenci výchovného poradce a je s nimi 
nakládáno podle z.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
V rámci výchovného poradenství pro 1. a 2. ročníky proběhl cyklus přednášek 
„Zdravý životní styl“ s MUDr. Michaelou Potěšilovou. Semináře byly zaměřeny na  
prevenci pohlavně přenosných chorob a nechtěného těhotenství. U 1. ročníků byly 
zařazeny pracovní semináře  vedené zaměstnankyní PPP Mgr. Muraditisovou 
s tématikou „Studium na střední škole“ . 
Se žáky 2. ročníků proběhl seminář s Mgr. Muraditisovou na téma „Mezilidské 
vztahy“ . 
 
Žáci 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 žáky 3. a 4. ročníků byla zorganizována beseda s pracovníkem Úřadu 
práce v Šumperku o jejich dalším uplatnění. Rovněž byly zpracovány statistiky 
umístění absolventů podle okresů a rozeslány na příslušné úřady práce. Se studenty 
besedoval Mgr. Marek Polák na téma „Přijímací zkoušky prostřednictvím SCIO 
testů“. V rámci studentských studijních, volnočasových a prázdninových aktivit 
proběhl pro žáky 3. a 4. ročníků seminář s pracovnicí Student Agency, kde byly 
studentům nabídnuty možnosti zahraničních jazykových a pracovních pobytů.  

 
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. 
 
Prevence sociálně patologických jevů se opírala o Minimální preventivní program. 
Byla zaměřena na nevhodné chování žáků vůči spolužákům a učitelům, drogové 
závislosti, alkoholismus, kouření, záškoláctví, virtuální drogy, šikanování, 
vandalismus a kriminalitu. 
Byly použity metody přednášky, videofilmy s následnými besedami se studenty. Dále 
byly využity projektové činnosti žáků, zařazení témat do výuky, vysvětlování, 
sledování aktuálního dění, upozorňování na konkrétní nebezpečí zneužívání 
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psychotropních látek, dále nabídky zajímavých volnočasových aktivit (využívání 
posilovny, tělocvičny, lezecké stěny; lyžařský a vodácký kurz, možnost každodenního 
využívání učeben výpočetní techniky našimi žáky, zapojení se do zájmových kroužků 
– myslivecký, zahradnický apod.), také nabídky literatury, brožur týkajících se této 
problematiky a také možnosti individuálních pohovorů se školním metodikem 
prevence s postupem podle výše uvedeného zákona. Školní volejbalová liga 
pokračovala úspěšně 4. ročníkem. Školní florbalová liga úspěšně vstoupila do 2. 
ročníku. Průběžně probíhají školní turnaje ve šplhu, šachu, stolním tenisu, 
badmintonu a nohejbalu, škola zorganizovala pro studenty naší i ostatních středních 
škol soutěž ve sportovním lezení. 
 
Prevence sociálně patologických jevů byla zaměřena dle Minimálního preventivního 
programu  na zdravý životní styl, mimořádné situace, multikulturní a etickou výchovu 
a další aktivity, které podporují spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči, k vytváření 
pozitivního sociálního klimatu školy. Vybraní žáci 2. ročníků se zúčastnili soutěže ZIS 
CO, kde vybojovali 2. místo. Dále jsme se zaměřili na činnosti, které podporují 
prevenci šikanování mezi žáky, záškoláctví a vandalismu a boj s kouřením, drogovou 
závislostí a alkoholismem. Smyslem těchto akcí je ukázat studentům možnosti, jak 
smysluplně využít volný čas. K tomuto tématu proběhla ve 2. ročnících beseda na 
téma „Šikana“, ve 3. ročnících pak žáci besedovali na téma „Sex, AIDS a vztahy“. 
Žáci 1. ročníků se zúčastnili pietní akce u Bratrušovského památníku. 
 
V letošním roce byly nabídnuty výchovným poradcům a školním metodikům 
prevence zajímavé semináře na téma „Škola a neštěstí“ a „Být a být bit“, kterých 
jsme se zúčastnili. 
 
V průběhu celého školního roku výchovný poradce se školním metodikem prevence 
spolupracují s PPP Šumperk, s Policií ČR, Úřadem práce, Odborem sociálních věcí v 
Šumperku, Okresním soudem, dorostovým lékařem, třídními učiteli a rodiči. 
 
Ing. Jana Lubojacká,výchovná poradkyně 
Mgr. Kateřina Bieliková, školní metodik prevence 
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9.  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle zákona 563/2004 Sb.,  
o pedagogických pracovnících a vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a podle plánu personálního rozvoje pedagogických 
pracovníků SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3, pro školní rok 2011/2012. 
 
 
9.1  Vzdělávání vedoucích pracovník ů školy 
 
K prohloubení odborné kvalifikace se vedoucí pracovníci školy účastnili 
akreditovaných akcí v rámci dalšího vzdělávání.  
 
Ředitelka školy docházela na kurz anglického jazyka na soukromou jazykovou školu  
a zúčastnila se dalších akreditovaných seminářů  průběžného vzdělávání.  
Na základě vlastní iniciativy absolvovala vzdělávací semináře v rámci projektu OPVK 
„Leaderem uvnitř aneb Jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy“. 
 
Zástupce ředitelky Ing. Jan Sýkora pokračoval ve studiu rozšiřováním své odborné 
kvalifikace v programu bakalářského studia Tělesná výchova a sport, obor 
aplikovaná tělesná výchova na UP v Olomouci na katedře tělesné kultury. 
 
 
9. 2  Vzdělávání pedagogických pracovník ů 
 
Bc. Jana Šimová si doplňovala vysokoškolské studium v oboru Učitelství odborných 
předmětů – obchod a služby na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 
 
Mgr. Eva Kostecká pro rozšíření své odbornosti studovala Vysokou hotelovou školu 
v Praze, obor hotelnictví. 
 
Ing. Jana Andrísková, učitelka odborných předmětů, si doplňovala studium 
k pedagogickému vzdělání na pedagogické fakultě UP v Olomouci v programu 
celoživotního vzdělávání s názvem Pedagogické studium učitelů všeobecně 
vzdělávacích nebo odborných předmětů SŠ. 
 
RNDr. Jana Bendová, která vyučuje výpočetní techniku, si specializačním studiem 
k výkonu specializovaných činností splnila podmínku pro výkon koordinátora ICT. 
 
Účast pedagogů na různých vzdělávacích kurzech či seminářích s osvědčením, jež 
jsou zaměřeny na řešení aktuálních teoretických a praktických otázek souvisejících 
s procesem vzdělávání a výchovy (vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů, 
trenérská škola MZLU Brno, e-learningový kurz na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích a další akreditované semináře pořádané různými vzdělávacími 
institucemi). Akreditovaný kurz Zdravotník absolvovala Mgr. Eva Kostecká. 
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9. 3  Školení pedagog ů ke státní maturit ě 
 
Na základě vyhlášky 177/2009 Sb., o podmínkách ukončování vzdělání ve středních 
školách maturitní zkouškou, se školili: 

• 2 zadavatelé,  
• 2 hodnotitelé pro novou maturitní zkoušku z anglického jazyka, 
•  2 hodnotitelé pro maturitní zkoušku z anglického jazyka s přiznaným 

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

uzpůsobením podmínek. 
 
Pro státní maturitu byli proškoleni 2 školní maturitní komisaři. Školení ke státní 
maturitě absolvovalo i vedení školy – ředitelka a její zástupce. 
 
 
9. 4  Celoživotní vzd ělávání poskytované SOŠ Šumperk 
 

9. 4. 1  Stávající vzd ělávací programy 
 
SOŠ Šumperk je akreditovanou vzdělávací institucí, která může poskytovat 
celoživotní vzdělávání veřejnosti v oblasti zemědělství, veřejné správy a v rámci 
DVPP v 6 programech výpočetní techniky. 
 
Škola má následující akreditace: 
 

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

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

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

 
Ve školním roce 2011/2012 se tyto formy vzdělávání nerealizovaly. 
 
SOŠ Šumperk má uzavřenou smlouvu o spolupráci s Fakultou strojní VŠB – TU 
Ostrava pro studium oboru Technika tvorby a ochrany životního prostředí – jedná se          
o bakalářské studium vysokoškolského oboru v Centru bakalářských studií 
v Šumperku. Od akademického roku 2005/2006 probíhá výuka bakalářského studia 
ve „staré“ budově školy, která je na základě smlouvy pronajata VŠ báňské Ostrava a 
slouží jako její odloučené pracoviště. Spolupráce je ve výuce cizích jazyků. 
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9. 4. 2  Nové vzd ělávací programy 

 
Členové komise ekologických předmětů na základě průzkumu veřejnosti a za 
podpory vedení školy vytvořili nové vzdělávací programy, o které má veřejnost 
zájem. Byly zpracovány a podány dvě žádosti o přidělení akreditací těchto programů:  

• Údržba veřejné zeleně 
• Práce s řetězovou  motorovou pilou a křovinořezem 

Žádosti byly podány během července 2011, schváleny byly 30. 11. 2011 s platností 
na tři roky. 
 
V rámci projektu OP VK č.j. CZ.1.07/1.3.45/01.0022 pod  názvem Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, byla 
dne 11. 5. 2012 podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu „Specializační 
studium pro školní koordinátory EVVO“. Akreditace pro specializační studium byla 
schválena ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 2. 7. 2012 s platností 
na tři roky. 
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10.  AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VE ŘEJNOSTI 
 
 
10.1  Přehled aktivit 
 
Září 

- Na začátku měsíce proběhl seznamovací kurz pro první ročníky. 
- Byly uspořádány atletické vstupní testy 1. ročníků.  
- Proběhla odborná přednáška „Třídění a recyklace odpadů“ pro studenty 

Ekologie a životní prostředí; ve stejný den reprezentovaly studentky 3. ročníku 
oboru Cestovní ruch na prezentační akci firmy Gastro Jeseník. 

- Studenti 1. a 2. ročníku ve dnech 13. a 14. se podíleli na sběru hub a 15. 
pomáhali v instalaci mykologické výstavy; součástí této výstavy byla 
přednáška lektorů ze Slovenského přírodovědného muzea v Liptovském 
Mikuláši pro studenty Ekologie a životní prostředí. 

- Na Dnech s Lesy České republiky vypomáhalo 5 studentů studijního oboru 
Ekologie a životní prostředí. 

- Studenti Ekologie a životní prostředí a Agropodnikání se zapojili do 
celosvětové akce nazvané „Vysaď strom pro mír“, která proběhla 21. září na 
celé zeměkouli od Oceánie až po Ameriku a to tak, že přesně ve 12:00 hod., 
jak Slunce obíhá kolem Země, každá zapojená škola vysadila strom. Za tuto 
mezinárodní akci naše škola obdržela certifikát.  

- Uskutečnila se exkurze do ovocných sadů Libina. 
- Sportovalo se ve středoškolském atletickém poháru CORNY, jak v okresním, 

tak krajském kole. 
 
Říjen 

- V okresním kole přespolního běhu vybojovaly naše studentky 2. místo 
- studenti 1. ročníku Ekologie a životní prostředí se zúčastnili podzimního 

festivalu ptactva. 
- Studenti 2. ročníku téhož oboru provedli úklid černé skládky na hřebenu 

Jeseníků v okolí Vřesové studánky. 
- Kurz pro začátečníky z řad studentů 1. a 2. ročníků Cestovního ruchu ve 

vykrajování ovoce a zeleniny proběhl 13. a 14.  
- Krajského kola Ekologické olympiády se v budově Správy CHKO Litovelské 

Pomoraví v Litovli zúčastnilo tříčlenné družstvo studentů naší  školy. 
- za účasti představitelů města proběhlo slavnostní uzavření dvou projektů: 

Ovocný sad a Revitalizace historického parčíku kolem památné lípy  
- Během podzimních prázdnin ve dnech 27. – 29. pro 2. ročníky Cestovního 

ruchu byl uspořádán Barmanský kurz, jehož výstupem jsou certifikáty, které 
dávají větší možnost uplatnění studentů v praxi. 

- Studenti reprezentovali školu v okresním kole stolního tenisu a volejbalu. 
 

Listopad 
- Studenti 3. ročníku oboru vzdělávání Cestovní ruch ve dnech 10. – 11. 

uspořádali prezentační akci „Africké dny“. 
- 17. a 18. proběhl úklid na Jelení studánce, který zajišťovali studenti 3. ročníků 

Ekologie a životní prostředí. 
- Středoškolské ekologické konference se v Praze zúčastnily dvě studentky 

oboru Ekologie a životní prostředí. 
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- Dvě studentky ze 3. ročníku oboru Cestovní ruch reprezentovaly naši školu na 
mezinárodním mistrovství České republiky 
v carvingu (vykrajování ovoce a zeleniny) a 
vybojovaly stříbrnou a bronzovou medaili.  

- Celá třída 3.A absolvovala odbornou exkurzi 
v Ostravě a 2.A na Střední Moravě. 

- Reprezentační ples Střední odborné školy 
proběhl 25. listopadu za účasti představitelů 
města. 

- V tomto měsíci se 3 studentky ze 3.A 
zúčastnily soutěže PROFI GO. 

- Proběhlo školní a okresní kolo v šachu.  
 
Prosinec 

- Studenti 4.ročníků oboru Cestovní ruch 
soutěžili ve školním kole Mladý průvodce. 

- Zástupci všech studijních oborů naší školy 
zvítězili ve dvou kolech ze tří v soutěži Debatiáda. 

- Ve škole proběhl Mikulášský šplh a vánoční volejbalový turnaj. 
- Těsně před odchodem na vánoční prázdniny byl uspořádán benefiční koncert 

v rámci Adopce na dálku pro Nelsona Johna Slivibaiho, kterému studentská 
sbírka vždy zajistí vzdělání na jeden rok. 

 
Leden 

- Proběhla odborná přednáška na téma „Raci v České republice“ pro studenty 
1.a 2. ročníků oboru Ekologie a životní prostředí. 

- Pravidelně se konaly „Dny otevřených dveří“. 
- Studenti 3. ročníků Cestovního ruch se zúčastnili veletrhu GO v Brně. 
- Ve dvou kategoriích soutěžili studenti ve školním kole soutěže v SUDOKU. 
- Regionální soutěž Mladý průvodce v Ostravě absolvovali dva studenti 

3.ročníků.  
- V soutěži Moravská brána v Olomouci reprezentovali školu dva studenti oboru 

Cestovního ruchu. 
- Studenti soutěžili v okresním kole šplhu. 

 
Únor 

- První únorový den proběhlo na škole okresní kolo soutěže v lezení, kde naši 
studenti obsadili přední místa. 

- Byly uspořádány kurzy animátorů a baristů pro studenty oboru Cestovní ruch.  
- 1. ročníky absolvovaly lyžařský výcvikový kurz v Koutech nad Desnou, 

Štědrákové Lhotě a Kunčicích. 
- Proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. 
- Školu navštívil europoslanec Dr. Libor Rouček, který se studenty besedoval a 

odpovídal na nejaktuálnější otázky o budoucnosti Evropské unie. 
 
Březen 

- V průběhu jarních prázdnin proběhl již druhý barmanský kurz pro studenty 
Cestovního ruchu. 

- Studenti téhož oboru se zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády. 
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- 21. března bojovali jak hoši, tak dívky v okresním kole silového víceboje, kde 
dívky obsadily druhé místo. 

- Účast na celostátním kole matematické soutěže, kde studentka třídy 1.H byla 
úspěšnou řešitelkou. 

 
Duben 

- Tradičně škola pořádala krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro střední 
školy, ve II. kategorii náš student obsadil 1. místo. 

- Proběhla velikonoční soutěž psaní na klávesnici na SOŠS, s.r.o. v Olomouci, 
tam se naši studenti umístili v první desítce. 

- V krajském kole silového víceboje dívky naší školy vybojovaly 3. místo. 
- Odbornou exkurzi pro zpracování písemné maturitní práce studenti 4. ročníků 

oboru Cestovní ruch absolvovali ve třech dnech 11. – 13. dubna. 
- Druhé ročníky Cestovního ruchu vyjely na odbornou exkurzi do Kroměříže, 

třetí ročníky na odbornou exkurzi, kdy projížděly lázeňskými místy. 
- V atletickém memoriálu získaly dívky krásné 3. místo. 
- Studenti všech oborů vzdělávání naší školy se zúčastnili okresního kola 

Středoškolské odborné činnosti.  
- Jako každým rokem se naši studenti zúčastňují akce Den Země, jak 

v Šumperku, tak i v Zábřehu; zde připravovali náplň práce pro zájmové 
skupiny myslivost, rybářství, zemědělství, lesnictví. 

- Již třetím rokem proběhl Kulový dvojboj na redukované terče pro studenty 
Mysliveckého kroužku ve spolupráci s Lesy ČR a honitby Městské skály. 

 
Květen 

- Naši žáci se podíleli na organizování akce Zelená stezka – zlatý list pro žáky 
základních škol. 

- 8. a 9. května proběhl kurz vyřezávání ovoce pro pokročilé pro 1. a 2. ročníky 
Cestovního ruchu. 

- 1. místo v plážovém volejbale získali chlapci naší školy. 
- Studenti 3.ročníků Cestovního ruchu pravidelně vyjeli na odbornou exkurzi do 

Prahy, kde si vyzkoušeli  průvodcování. 
- Studenti třídy 2.BZ vybojovali krásné 2. místo v soutěži Civilní obrany 
- dívky soutěžily v minikopané.  
- V krajském kole Středoškolské odborné činnosti 

v Přerově obsadila studentka 4. ročníku oboru 
Ochrana přírody a prostředí krásné 3. místo. 

- Byl předán studentu 3. ročníku diplom za vítězství 
v regionálním kole literární soutěže Deset let 
měny euro pro Olomoucký kraj.  

- Druhým rokem odjeli vybraní studenti třetích 
ročníků na odbornou praxi do Řecka. 

 
Červen 

- Již druhým rokem se naši studenti zúčastnili 
soutěže v Junior Carvingu Cup v Třebíči. 

- 1. a 2. ročníky Cestovního ruchu absolvovaly 
odborné exkurze v Čechách a na jižní Moravě. 
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- 18. – 20. června všichni studenti 3. ročníků absolvovali sportovně-turistický 
kurz. 
 

- Škola obdržela diplom za páté místo ve 3. ročníku specializované soutěže 
Testování výrobků a služeb, která proběhla v rámci mezinárodní soutěže 
Spotřeba pro život; diplom byl předán redaktorům našeho školního časopisu 
„COX TEST“. 

 
 
10.2  Ocenění ve sportovních sout ěžích 
 

- 1.místo v plážovém volejbale  
- 1.místo v okresním kole stolního tenisu (hoši) 
- 1.místo v okresním kole ve volejbale (hoši) 
- 2.místo v okresním kole přespolního běhu 
- 2.místo v okresním kole stolního tenisu (dívky) 
- 2.místo v okresním kole silového víceboje 

(dívky) 
- 2.místo v okresním finále šplhu (dívky) 
- 3.místo v okresním kole středoškolského 

atletického poháru CORNY (dívky) 
- 3.místo v krajském kole silového víceboje (dívky) 
- 3.místo v atletickém memoriálu (dívky) 
- 3.místo v okresním kole ve florbalu  
- 3.místo SOŠ ve sportovních aktivitách škol 

2011-2012 
 
 
 
10.3  Přehled pod ěkování a ocen ění 
 
Poděkování za účast školy ve fotografické soutěži „Dávej-ber“. 
Poděkování za spolupráci a pomoc při organizaci oslav Dne Země v Zábřehu. 
Poděkování za prezentaci školy na výstavní akci firmy GASTRO MACH v Jeseníku. 
Poděkování za účast v programu Les ve škole ve školním roce 2011/2012. 
Poděkování za spolupráci při zajišťování sportovních soutěží. 
Poděkování za účast v zářijovém Srdíčkovém dni 
2011. 
 
Student 3. ročníku obdržel ocenění poroty pro COX 
(školní časopis) za dění ve škole.  
 
V soutěži talenty pro vědu a výzkum získala 
studentka 3. ročníku oboru Cestovní  ruch 1. místo, 
za které obdržela věcnou cenu. 
 
Škole byl udělen certifikát Fondu Sidus, o.p.s. za 
výnos ze sbírky, která je určená na vybavení dětských zdravotnických zařízení pro 
Pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní 
nemocnice Olomouc. 
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11.  PROJEKTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 
 
11. 1  Přehled projekt ů 
 
Projekt: Prevence nežádoucích jev ů na SOŠ, Šumperk, Zem ědělská 3 
Program: Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO MŠMT 
Realizace: září 2012 
Podáno v lednu 2012 – projekt nepodpořen 
 
Projekt: The Revival of the Slavic people during the period 17th -19th century  
Program: Comenius – Projekty partnerství škol 
Realizace: září 2012 – březen 2014 
Podáno v únoru 2012 – projekt nepodpořen 
 
Projekt: Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů v environmentálním 
vzdělávání, výchov ě a osvětě (EVVO) 
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Realizace: únor 2012 – červenec 2013 
Podáno v červenci 2011 – projekt podpořen 
 
Projekt: Inovace a zkvalitn ění výuky na SOŠ Šumperk  
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Realizace: březen 2012 – únor 2014 
Podáno v prosinci 2011 – projekt podpořen 
 
Projekt: Adapta ční kurzy na SOŠ, Šumperk, Zem ědělská 3 
Program: Granty a dotace města Šumperk 
Realizace: září 2012 
Podáno v lednu 2012 – projekt podpořen 
 
Projekt: Sportovní kurzy na SOŠ, Šumperk, Zem ědělská 3 
Program: Granty a dotace města Šumperk 
Realizace: červen 2012 
Podáno v lednu 2012 – projekt nepodpořen 
 
Projekt: Spole čná minulost – spole čná budoucnost  
Program: Granty a dotace města Šumperk 
Realizace: duben – říjen 2012 
Podáno v lednu 2012 – projekt podpořen 
 
Projekt: Spole čná minulost – spole čná budoucnost  
Program: Příspěvky z rozpočtu Fondu česko německé budoucnosti 
Realizace: červenec - říjen 2012 
Podáno v březnu 2012 – projekt podpořen 
 
Projekt: Spole čná minulost – spole čná budoucnost  
Program: Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje 
Realizace: duben – říjen 2012 
Podáno v březnu 2012 – projekt podpořen 
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Projekt: Živá zahrada 
Program: Granty a dotace města Šumperk 
Realizace: duben – září 2012 
Podáno v lednu 2012 – projekt podpořen 
 
Projekt: Živá zahrada 
Program: Program podpory EVVO Olomouckého kraje 2012 
Realizace: duben – září 2012 
Podáno v březnu 2012 – projekt nepodpořen 
 
Projekt: Živá zahrada 
Program: Nadace OKD 
Realizace: duben – září 2012 
Podáno v březnu 2012 – projekt nepodpořen 
 
 
11. 2  Partnerství v projektech 
 
Projekt: Let’s throw the trash away – deep down in the bigge st gorge of the 
World! 
Program: Mládež v akci, podprogram: Výměny mládeže 
Realizace: říjen 2012 – listopad 2012 
Podáno v říjnu 2011 – projekt podpořen 
 
11. 3  Projekt další vzd ělávání  pedagogických pracovník ů 
 
Realizace grantového projektu v rámci globálního grantu z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.45/01.0022 s názvem 
„Další vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, 
výchově a osvětě“ byla zahájena 1. 2. 2012. 
 
Projekt reaguje na potřebu environmentálního vzdělávání pedagogických pracovníků 
středních škol v Olomouckém kraji. Jedná se o problematiku, jejíž výuka na středních 
školách nabývá důležitosti především ve vztahu k školním koordinátorům EVVO. 
Projekt vytváří metody a prostředky pro DVPP v oblasti školních koordinátorů EVVO, 
které v Olomouckém kraji citelně chybí. 
 
Primárním cílem projektu je zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání 
v environmentální oblasti pro pedagogické pracovníky středních škol. Tohoto cíle 
bude dosaženo skrze školení, po jehož zakončení získávají absolventi oprávnění 
vykonávat pozici školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty (EVVO). Přeneseně se tak zlepší možnosti středních škol vyučovat 
environmentální problematiku své žáky. 
Snahou je na základě vytvořených studijních pomůcek provést pilotní výuku, do které 
je zapojeno 25 osob – učitelů středních škol. Výuka probíhá kombinací prezenční a 
disentní výuky. Prezenční výuka je zajištěna školiteli ze SOŠ Šumperk a externími 
odborníky. Distanční výuka bude založena na využívání speciálně zařízeného e-
learningového portálu. 
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Program zahrnuje 250 hodin přímé výuky a končí obhajobou závěrečné práce. 
Absolvent po obhájení závěrečné práce získá osvědčení o absolvování 
specializačního studia „Školní koordinátor EVVO“. 
 
Na regionální úrovni projekt reaguje na programový dokument Koncepce 
environementální výchovy, vzdělávání a osvěty v Olomouckém kraji. Tento dokument 
klade důraz na prohlubování vztahu lidí k přírodě a krajině a zvýšení jejich povědomí 
o životním prostředí se projeví širším zapojením veřejnosti do konkrétních řešení a 
předcházení environemnetálních problémů v Olomouckém kraji. Realizací projektu 
tak dojde ke zlepšení kvality života a k postupnému snižován nákladů na ochranu 
životního prostředí. 
 
Primární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci středních škol zřízených 
v Olomouckém kraji.  
 
Sekundární cílovou skupinou jsou odborníci ze SOŠ Šumperk, kteří se budou podílet 
společně s externími pracovníky na přípravě kurzu, učebních pomůcek a budou se 
podílet na pilotní výuce. 
 
Motivací primární cílové skupiny je získání certifikátu umožňující na domovské škole 
vykonávat pozici školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty (EVVO). V Olomouckém kraji neexistuje dostatek institucí, které by kurz 
nabízely . 
Posluchači specializačního studia budou rovněž motivováni skutečností, že část 
výuky bude prováděna distančně skrze zřízený e-learningový portál. Je odstraněna 
velká časová náročnost podobných kurzů, které je nutné absolvovat prezenčně. 
 
Tato studijní skupina je také motivována tím, že v rámci výukových materiálů obdrží 
předplatné odborného časopisu Naše příroda, který se zaměřuje na problematiku 
životního prostředí.  
 
Přínos pro cílovou skupinu: 

- prohloubení znalostí environmentální problematiky 
- zisk osvědčení o absolvování specializačního studia-Školní koordinátor EVVO 

 
Kurz je akreditován v rámci MŠMT a žadatel tak bude moci poskytovat školení i 
dalším pedagogům v Olomouckém kraji v rámci DVPP.  
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12.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEK ČNÍ ČINNOSTI A 
JINÝCH KONTROL 
 
12. 1  Oblastní inspektorát práce 
 
Ve dnech 20. 9. a 29. 9. 2011 provedl Oblastní inspektorát práce pro 
Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj na Střední odborné škole, Zemědělská 3 
Šumperk kontrolu podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále v protokolu jen ZIP) v rozsahu 
stanoveném v § 3 odst. 1 písm. b) c) d) zákona o inspekci práce zaměřené na 
dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti 
práce.  
 
Bylo kontrolováno řízení péče o bezpečnost práce v organizaci, tlakové nádoby, 
nebezpečné látky, rozvodná zařízení, osobní ochranné pracovní prostředky.  
 
Téměř ve všech kontrolovaných oblastech nebyly shledány závady. Pro drobné 
nedostatky bylo přijato opatření k odstranění, nedostatky byly odstraněny do 5. 10. a 
zpráva o odstranění nedostatků byla písemně zaslána na Oblastní inspektorát práce. 
 
12. 2  Česká školní inspekce 
 
Olomoucký inspektorát provedl dne 30. září 2011 kontrolu dle ustanovení § 174 odst. 
2 písm. D) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/191 Sb., 
o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Předmětem kontroly bylo posuzování  žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku 
jedné ze zkoušek ( praktické) profilové části maturitní zkoušky podle § 82 odst. 2 
školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Státní kontrola byla uskutečněna ve střední odborné škole v těchto oblastech: 
 
1. Kontrola termínu jmenování zkušební maturitní komise ředitelkou školy podle 

ustanovení § 35 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Členové zkušební maturitní komise byli jmenováni v souladu s právním předpisem. 
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 
 
2. Kontrola složení zkušební maturitní komise podle ustanovení § 35 odst. 1, 2 písm. 

a) a b), odst. 5 a 6 a § 36 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Složení zkušební maturitní komise bylo v souladu s právním předpisem. 
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 
 
3. Kontrola protokolu o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka podle 

ustanovení § 31 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky obsahoval všechny 
požadované údaje. 
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 
 
4.  Kontrola praktické zkoušky podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 18 vyhlášky č.  
     177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Praktická zkouška se konala v souladu s právním předpisem. 
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 
 
5.   Kontrola hodnocení praktické zkoušky podle ustanovení § 24 vyhlášky č.      
      177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hodnocení praktické zkoušky bylo provedeno v souladu s právním předpisem. 
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 
 
12. 3  Krajská hygienická stanice 
 
Dne 1. listopadu 2011 byla provedena  kontrola Krajskou hygienickou stanicí  
Olomouckého kraje ve školní jídelně. Předmětem a účelem  kontroly  bylo plnění  
zákona č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném  znění, kontrola byla  zaměřena  na dodržování 
požadavků vyplývajících z: 

• Nařízení ES č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 24. dubna 

2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních 
předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínkách zvířat 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 
2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva 

• Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 

• Zákon 110/1997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích 
• Vyhláška č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a 

o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 
závažných, v platném znění 

 
V době  kontroly nebylo zjištěno porušení povinností kontrolovaných. 
 
12. 4  Okresní správa sociálního zabezpe čení Šumperk 
 
Dne 17. 8. 2012 byla provedena kontrola o plnění povinností v nemocenském 
pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti OSSZ Šumperk v souladu s ustanovením 
§ 6 odst. 4 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění a s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb. 
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Předmětem kontroly bylo: 
 

1. Plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností 
 
V kontrolovaném období od 1. 6. 2010 do 30. 6. 2012 bylo prověřeno 91 pojistných 
vztahů, nebyly zjištěny nedostatky. 
 

2. Plnění povinností v nemocenském pojištění 
 

Kontrolou u 18 zaměstnanců bylo ověřeno plnění povinností v oblasti nemocenského 
pojištění, nebyly zjištěny závady. 
 

3. Plnění povinností v oblasti pojistného 
 

Kontrolou období od 1. 6. 2010 do 30. 6. 2012 bylo zjištěno, že pojistné bylo 
vykázané za všechny zaměstnance ve všech obdobích, kdy vykonávali pro 
zaměstnavatele činnost zakládající účast na pojištění, nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. 
 

4. Plnění povinností v důchodovém pojištění 
 

- plnění ohlašovací a oznamovací povinnosti a vedení stanovené evidence pro 
účely důchodového pojištění – nebyly zjištěny nedostatky, 

- počet prověřených stejnopisů ELDP – rok 2010  75 ks, rok 2011 – 74 ks, rok 
2012 – 8 ks nebyly zjištěny nedostatky, 

- dokladování žádostí o důchod – nebyly zjištěny nedostatky, 
- zaměstnávání poživatelů starobních důchodů – počet kontrolovaných 

pojistných vztahů poživatelů starobních důchodů vzniklých v kontrolovaném 
období 2, nedostatky nebyly zjištěny. 
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13.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ŘENÍ ŠKOLY 
 
Ve smyslu § 7, odst. 2, vyhl. č. 15 a Zásad řízení příspěvkových organizací 
zřizovaných Olomouckým krajem jsou podrobné údaje o hospodaření školy uvedeny 
v ekonomické části výroční  zprávy o činnosti školy dle výše uvedeného paragrafu 
odst.3. 
Základní přehled nákladů a výnosů za rok 2011 je uveden v tabulce: 
  
  

Hlavní činnost 
tis. K č 

Doplňková činnost 
tis. K č 

 
Plán na rok 

2011 
Skutečnost 

leden - červen 
Plán na rok 

2011 
Skutečnost 

leden - červen 
Náklady celkem 27115  13 193 1 805 380 
z toho:       
spotřeba materiálu 2 966 1 485 250 130 
spotřeba energie 2 200 1 093 470 39 
opravy a udržování 160 95 541 13 
cestovné 100 81    
ostatní služby 1 129 532 110 6 
mzdové náklady 14 128 6 633 230 113 
zákonné sociální pojištění 4 872 2 356 134 40 
odpisy dlouhodobého majetku 1 025 465 70 39 
ostatní náklady z činnosti 533 453    
        
        
Výnosy celkem 27 115  13 227 1 805 697 
z toho:       
tržby z prodeje služeb 3 000 1 774 856 318 
ostatní výnosy 486 252 429 10 
výnosy z pronájmu    520 369 
příspěvky a dotace na provoz 23 629 11 201    

Hospodá řský výsledek   34  317 
Zdroj:  spisy ekonomického  úseku  školy 
 

Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti školy za rok 2011 byla ztráta ve výši 
212 tis.Kč a v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk 659 tis.Kč před zdaněním. Po 
odečtení předpokládaného zdanění daně z příjmu byl celkovým hospodářským 
výsledkem školy zisk ve výši 371 tis. Kč. 
Snahou vedení školy v roce 2011 bylo, aby organizace dosáhla kladného výsledku 
hospodaření, což se podařilo. Finanční prostředky byly vynakládány účelně a 
hospodárně v souladu s provozními potřebami školy a během celého roku 2011 
nedošlo k žádným podstatným výkyvům v čerpání nákladů, které by měly negativní 
vliv na celkový hospodářský výsledek školy.  
Prostředky školy byly během roku průběžně doplňovány o finanční i nefinanční 
příspěvky, které škola získala z projektů, dotací, grantů a darů. Tyto prostředky byly 
vynakládány pro náročné části výuky, zejména pro odbornou praxi, dále byly čerpány 
na pořízení materiálu pro volnočasové aktivity studentů, sportovní a zájmové kroužky 
a myslivecko-lesnický kroužek. 
Jako jeden z hlavních úkolů pro další roky  má škola stanovený cíl v ekonomické 
oblasti, a to vynakládat finanční prostředky tak, aby bylo dosaženo zisku i v dalších 
letech a důsledně pokračovat v dodržování nastaveného systému vnitřní finanční 
kontroly. 
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14.  SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A 
DALŠÍMI PARTNERY 
 
 
14. 1  Činnost Sdružení rodi čů a veřejnosti, o. s., p ři SOŠ 
 
Činnost Sdružení rodičů a veřejnosti při Střední odborné škole, Šumperk, 
Zemědělská 3, (dále jen O.S. SRV) byla ve školním roce 2011/2012 v souladu se 
stanovami tohoto občanského sdružení. V prosinci roku 2009 byly MPSV potvrzeny 
nové stanovy, které umožňuji O.S. SRV spolupráci se školou při organizování 
ekologických programů pro veřejnost a v komunitních projektech v oblasti 
společensko-kulturní, umělecké, zdravotněsociální, sportovní, preventivní a volno-
časové. 
O.S. SRV pomáhalo v rámci bohaté mimoškolní činnosti především při prezentaci 
školy a podílelo se na finanční podpoře a odměnách pro studenty dosahující 
vynikajícího prospěchu či mimořádných úspěchů. Studentům  byly hrazeny cestovní 
výdaje na soutěže, olympiády a na veškerou reprezentaci školy. Sdružení přispívá 
každému studentovi 1. ročníku na lyžařský výcvikový kurz a studentům 3. ročníků na  
sportovně turistický kurz. Značnou částkou přispívá O.S. SRV na stužkovací 
reprezentační ples školy. Za vynikající výsledky a odborné reprezentace školy  
studenti obdrželi finanční poukaz na odběr knihy dle vlastního výběru. Příjmy 
sdružení jsou tvořeny příspěvky rodičů a zákonných zástupců ve výši 250,- Kč na 
studenta či posluchače dálkového studia. 
 
14. 2  Spolupráce se základní organizací Českomoravského odborového  
svazu pracovník ů školství 
 
Vedení školy uzavřelo se základní organizací ČMOS PŠ při  naší škole dne 2. února 
2012 novou kolektivní smlouvu s platností jeden rok. 
 
Ředitelka školy pravidelně projednává s předsedou ZO ČMOS PŠ personální otázky 
v organizaci, dále informuje o zamýšlených záměrech, hlavně v oblasti personalistiky 
a provozu školy. Předseda je seznamován se všemi novými vnitřními předpisy a je 
informován vedoucími úseků o peněžních prostředcích a hospodaření s nimi v rámci 
školy. Ředitelka  školy  předložila předsedovi ZO ČMOS PŠ k projednání návrh 
rozpočtu čerpání prostředků FKSP. Předseda ZO uděluje písemný souhlas 
s přidělováním prostředků z FKSP všem . 
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