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A) Základní údaje o škole:
a/

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor,
Náměstí T. G. Masaryka 788
Sídlo:
Nám. T. G. Masaryka 788, PSČ 390 02 Tábor
tel.: 380 421 030-31, 39 899 88 23 mobil: 608 260 825
E-mail: reditel@szestabor.cz, http://www.szestabor.cz
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO:
60064781

b/ Zřizovatel školy:
Jihočeský kraj /od 1.7.2001/
právní forma: veřejnoprávní korporace
IČO: 70 890 650
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
c/ Ředitel školy: Ing. Blažena Hořejší
Opařany 280, PSČ 391 61
Zástupkyně ředitelky: Ing. Olga Plašilová
Zástupce ředitelky pro praxi: Ing. Ladislav Kostrůnek
d/ Druhy školských zařízení, které škola zahrnuje:
1. Střední zemědělská škola
2. Vyšší odborná škola
3. Domov mládeže
4. Školní jídelna
5. Školní statek
e/ Školská rada:
Rada Jihočeského kraje dne 20.7. 2017 usnesením č. 787/2017/RK-20 vzala na vědomí
výsledky voleb do školských rad SZeŠ a VOŠ Tábor a jmenovala třetinu jejich členů za
zřizovatele:
Školská rada SZeŠ a VOŠ Tábor pracovala v následujícím složení:
Předseda školské rady: Jiří Šonka
- za pedagogy školy: Ing. Jana Šmídová, Ing. Ladislav Kostrůnek, RNDr. Jan Říha, Ing.
Ladislav Hák
- za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: Mgr. Jana Zadaražilová, Pavel
Matyš, Miroslava Benešová, Eric Turek
- za zřizovatele školy: Ing. Jaroslav Kazda, Ing. Martin Habart, Jiří Šonka, Ing. Jan Fišer
f/ Datum zařazení do sítě:
26. 7. 1996
g/ Celková kapacita školy a jejích součástí:
1. Střední zemědělská škola:
2. Vyšší odborná škola:
3. Domov mládeže:
4. Školní jídelna:
5. Školní statek:

390 žáků
120 žáků
118 lůžek
950 jídel
350 ha
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B) Přehled oborů vzdělání :
(počty žáků k 30. 9. 2018)
I. STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA:
1. Denní studium pro absolventy základních škol:
41-41-M/01 Agropodnikání od 1. září 2012, ŠVP Agropodnikání,
denní studium, délka 4 roky, 0 měsíců
Zaměření:
a/ Péče o životní prostředí
b/ Chov koní
c/ Zahradní a krajinářské úpravy
d/ Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat
e/ Projektový management
od 1. 9. 2014 úprava ŠVP - zaměření Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat
od 1. 9. 2015 úprava ŠVP – zaměření Projektový management
63 – 41 –M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika a podnikání od 1.září 2012
denní studium,
Zaměření:
a/ Management potravinářských výrob
b/ Podnikání v EU a řízení projektů – od 1. září 2012
I, II., III. a IV. ročník:
I.A
20 žáků (Chov koní a Projektový management)
I.B
23 žáků (Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat)
II.A 19 žáků (6 Chov koní a 13 Projektový management)
II.B 22 žáků (Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat)
III.A 17 žáků(6 žáků Chov koní + 11 žáků Projektový management)
III.B 20 žáků (Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat)
IV.A 17 žáků (12 žáků Chov koní + 5 žáků Projektový management)
IV.B 28 žáků (Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat)
2. Dálkové studium:
Směr zemědělský
41– 41-M/01 Agropodnikání –od 1. září 2012 ŠVP Agropodnikání
4. ročník
žáků
II. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA:
Pro uchazeče se středním vzděláním s maturitou:
(počty k 30.10. 2018)
41-31-N/04 Péče o krajinu – od 1. září 2012
denní studium - délka 3 roky
zaměření: a/ Pozemkové úpravy a ekologie krajiny (E)
b/ Zemědělské technologie a stavby v krajině (T)
I.
ročník /E/ - 25 studentů
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II.
III.

ročník /E/ - 15 studentů
ročník /E/ - 12 studentů

Dálkové studium – délka 3 roky
3.ročník /E/ - 10 studentů

Údaje o počtu tříd a žáků: (srovnání stavu 2017/2018 a 2018/19 k 30.9)
Počet tříd
Škol. rok 2017/18
SŠ - DeS
8
SŠ - DS
2
VOS
3
VOS DS
3

Celkový počet žáků

2018/19
8
1
3
1

2017/2018
175
10
34
22

2018/19
162
10
50
8

Průměrný počet žáků na 1
třídu
2017/2018
22,87
5
11,3
7,3

2018/19
20,25
10
16,6
8

Vysvětlivky:
DeS – denní studium
DS – dálkové studium
VOS – vyšší odborné studium

2. Pedagogické dokumenty:
Ve školním roce 2018/2019 byla realizována výuka podle následujících pedagogických
dokumentů:
1. Denní studium absolventů základní školy:


1. - 4. ročníky oboru Agropodnikání dle ŠVP platného od 1. 9. 2012 s názvem
Agropodnikání + dodatky
1.- 4. ročníky dle ŠVP platného od 1. září 2012 s názvem Ekonomika a podnikání

2. Dálkové studium dospělých s ukončeným základním vzděláním:
3., 5. ročník oboru Agropodnikání dle ŠVP platného od 1. 9. 2012 s názvem
Agropodnikání
3. Vyšší odborné studium:



1., 2. a 3. ročník byl vyučován podle akreditovaného vzdělávacího programu Péče o
krajinu č.j. 42548/2011-24 + akreditace změny č.j. 32423/2016 z 8.11. 2016
2. a 3. ročník dálkového studia byl vyučován podle akreditovaného vzdělávacího
programu Péče o krajinu č. j. 42548/2011-24

C) Personální zabezpečení školy:
1. Pedagogičtí pracovníci školy:
Jméno, příjmení, titul

Kvalifikace

Vyučuje předměty
/skupiny předmětů/

Délka praxe /roky/
celkem/z toho pedagogické
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Blažena Hořejší, Ing.
Jindřiška Bartáčková, Ing.

VŠZ – České Budějovice
ředitelka školy
VŠZ – České Budějovice

Petra Bontea, DiS., Ing

JCU _ZF – České Budějovice

Jindřiška Bumerlová, PhDr.

FF UJEP Brno

Gabriela Černá, Mgr.

ZCU - PF

Ladislav Hák, Ing.

VŠZ – Mech. Praha

Anna Hamerníková, Ing.

VŠZ – Eko. Čes. Budějovice

Zdeněk Hamr

SPŠS Tábor

Helena Hrušková, Ing.

chov zvířat

36/22

ekonomika,účetnictví, chov 33/26
koní
Ekonomické předměty
/4
český jazyk, dějepis,
obč.nauka, kultura+estet
Aj, Nj

36/36

fyzika, mechanizace,
motor.vozidla
podnikání a obchod, právní
příprava
autoškola-jízdy

30/23

VŠCHT – Praha

chemie, technika
administrativy
matematika

35/26

Zdena Jankovská, Ing.

VŠZ – Fyto Čes.Budějovice

36/31

Jiřina Kopecká, Mgr.

PF – Plzeň

pěstování rostlin, pěstování
lesa, ekologie, praxe
anglický jazyk

Ladislav Kostrůnek, Ing.

VŠZ – Fyto Čes.Budějovice

Praxe, obnova a rozvoj
venkova, pozemk. úpravy

34/31

Šárka Kučerová, Mgr.

matematika
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Eva Kupcová, Ing.

Hradec Králové Fakulta infor a
managementu
VŠZ – Eko Praha

39/25

Anna Kvasničková, Mgr.

PF ZU

výpočetní technika,
účetnictví
Aj, Nj

Lamač Miloš, Ing

ZF JCU České Budějovice

14/9

Navrátilová Magda, Ing.

VŠZ Brno - zoo

Chov zvířat, zeměděltská
technika, praxe
Chov zvířat, px

Iva Petrová, PhDr.

FF UK Praha

Olga Plašilová, Ing.

VŠZ – Eko Praha

Prokopová Zuzana, Ing.

ČZU – Praha, PEF

Mgr. Zuzana Bartáčková

Hana Hrazánková, Mgr.

český jazyk, psychologie,
kultura+est
účetnictví, ekonomika

21/21

36/29
40/36

37/37

15/15

15/14
29/29
28/23

Masarykova univ- PF Brno

Ekonomické předměty,
právo
Matematika, biologie

MD

Jan Říha, RNDr.

UK Praha

VT, Ma

26/26

Jana Šmídová, Ing.

VŠZ – Fyto Praha

24/17

Zdeněk Šandera, Ing

VŠZ – fyto Čes.Budějovice

Šťastná Dagmar, Mgr.

FTVS - Praha

nauka o život.prostředí, bi
praxe
Pěst.rostlin, pedologie,
ochrana rostlin, praxe
Tv, ZSV. On

Miloslav Vondruška Ing.

ZF JCU

Odborné předměty PX,

4 /1

/4

31/19
7/7

Všichni uvedení pedagogičtí pracovníci jsou v zaměstnaneckém pracovním poměru a splňují
požadovanou odbornou i pedagogickou způsobilost (1 zaměstnanec studoval DPS).
Pedagogičtí pracovníci se podílí na hodnocení, úpravě a tvorbě školní dokumentace,
hodnocení výsledků vzdělávání, přípravách maturitních zkoušek i mimoškolních akcích škol.
2. Pedagogičtí pracovníci domova mládeže – vychovatelé:
Jméno, příjmení, titul
Alena Horálková

Kvalifikace
USO + DPS

délka praxe/roky
27

Fukce
vychovatelka
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Romana Stupková
Bc. David Šteger
Zdeněk Kohout

USO – SPgŠ
VŠ, bakalářské +
DPS
USO + DPS

15
17

vychovatelka
vedoucí vychovatel

34/15

vychovatel

3. Ostatní pracovníci:
a/ Nepedagogičtí pracovníci – škola + botanická zahrada:
THP
– 4 (3 škola + 1 BZ)
Provozní – 7 (3,5 škola + 3 BZ)
b/ Nepedagogičtí pracovníci – domov mládeže + školní jídelna:
THP
– 1,5
Provozní – 11,5

D) Údaje o přijímacím řízení 2018/19:
Informace k přijímacímu řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor,
školní rok 2018/2019
Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se novelou zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.)
v platném znění, č. 178/2016 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o podrobnostech a
organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
Pro školní rok 2018/19 budou uchazeči denního a dálkového studia konat v 1. kole
přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku formou písemných testů z českého jazyka
a literatury a z matematiky z učiva základní školy (dle RVP) ve dvou termínech
stanovených MŠMT 12. dubna a 19. dubna 2018.
Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku:
Denní forma:
obor 41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřeními:
- Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat
- Chov koní
- Projektový management
- Zahradní a krajinářské úpravy
Počet přijímaných uchazečů do oboru je 45. Rozdělení do zaměření dle zájmu uchazečů.
obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřeními:
- Podnikání v EU a řízení projektů
- Management potravinářských výrob
Počet přijímaných uchazečů do oboru je 15. Bude otevřeno 1 zaměření s převládajícím zájmem
uchazečů.
Dálkové studium
Obor 41-41-M/01Agropodnikání – počet přijímaných uchazečů 25.
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Kritéria pro přijímací řízení a jejich hodnocení
(Shodná pro všechny obory a formy studia)
1) Přijímací zkouška - písemný test:
a) český jazyk a literatura max. 50 bodů
b) matematika
max. 50bodů
Maximálně 100 bodů .
60 %
Nebudou přijímání žáci s 0 počtem bodů
2) Průměrný prospěch ze základní školy
Vysvědčení:
a) 2. pololetí 8. třídy
max. 25 bodů
b) 1. pololetí 9. třídy
max. 25 bodů
Maximálně 50 bodů.
30 %
Nebudou přijati žáci s nedostatečným prospěchem. Každá známka dostatečná
snížení – 2 body za prospěch
3) Zájem o studovaný obor:
Ručně psaný motivační dopis v rozsahu 150 – 200 slov
odeslaný nejpozději s přihláškou.
Bližší informace na www. szestabor.cz v sekci přijímací řízení.
Maximálně 17 bodů.
10 %
Celkový počet získaných bodů je nejvíce 167.
Při shodě bodů rozhoduje:
1) lepší výsledek testů
2) lepší průměr z vysvědčení 1. pololetí 9. třídy
3) lepší známka z přírodopisu 9. třídy
V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná zkouška nekoná a je nahrazena, v případě
nekonání JPZ v 1. kole, školní zkouškou.
U dálkového studia musí být v dalších kolech doloženo pouze vysvědčení z posledního
ukončeného ročníku povinné školní docházky.
Dle výsledku hodnocení jednotlivých kritérií bude u obou forem studia sestaveno pořadí
uchazečů, kteří budou přijímáni až do naplnění kapacity 1. ročníku.

Složení komise pro přijímací řízení 2018/2019:
Ing. Blažena Hořejší - ředitel školy
Ing. Olga Plašilová - zástupce ředitele
Ing. Zuzana Prokopová – administrace
Počet
kol
přij.
řízení

Počet
přihlášek

Počet
přijatých

Počet
odevzdaných
ZL

Počet
zpětvzetých
ZL

Přijato na
odvolání

Konečný
stav 1.9.
2018

Přistoupili

Konečný
stav
k 30.9

1.
2.
3.

80
3
2

60
3
2

41
0
0

5

6

42

1

43
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Celkové počty žáků 1. ročník z přijímacího řízení k 1.9.2018:
1. A – 22 žáků (zaměř.CHK, projektový management, ZTCHZ)
1. B – 20 žáků (Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat)
Dálkové studium 1. ročníků oboru 41-41-M/01 Agropodnikání – nebylo otevřeno
Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019- VOŠ :
Složení komise pro přijímací řízení 2018/2019 – denní studium
Ing. Blažena Hořejší - ředitelka školy
Ing. Olga Plašilová – zástupkyně ředitelky
Ing. Zuzana Prokopová – administrace
Obor: 41-31-N/04 Péče o krajinu
Uchazeči o VOŠ byli přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/19:
Denní forma:
60 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.
Uchazeči mohou volit jedno z následujících zaměření:
Pozemkové úpravy a zemědělské technologie – nové zaměření
Pozemkové úpravu a ekologie krajiny
Zemědělské technologie a stavby v krajině
Dálková forma:
30 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.
V dálkové formě je nabízeno zaměření Pozemkové úpravu a ekologie krajiny.
Kritéria přijímacího řízení:
Studenti s úspěšně složenou maturitní zkouškou budou přijímáni bez přijímací zkoušky až do
naplnění kapacity 1. ročníku. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat
nejpozději do 27. 6. 2018.
Do denní formy studia budou uchazeči přijati podle pořadí daného průměrným prospěchem
studia 4. ročníku na střední škole. V případě vyššího počtu uchazečů budou studenti přijímáni
podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
Do dálkové formy studia budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého
při maturitní zkoušce.
Studenti denní i dálkové formy budou přijímáni až do naplnění kapacity ročníku.
Termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je 31. května 2018.
1. kolo přijímacího řízení se koná dne 27. 6. 2018.
Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a
zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy.
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Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna kola
přijímacího řízení.
Všechny uchazeče o studium upozorňujeme na požadavek doložit v přihlášce zdravotní
způsobilost ke studiu.
Pořadí kol PŘ
1.
2.
3.

Počet přihlášek
19
2
3

Počet přijatých
19
2
3

K 30. 10. 2018 studovalo v denním studiu celkem 26 studenů
Dálková forma studia oboru Péče o krajinu školní rok 2018/19
DS nebylo otevřeno pro malý zájem

E) Výsledky vzdělávání a výchovy 2018/19
Ve školním roce 2018/2019 byli žáci vzděláváni v souladu se školním vzdělávacím programem
pro dosažení. Cílem bylo získání a rozšíření znalostí a dovedností s důrazem na zvládnutí
zejména základního učiva, které je hlavním prvkem vzdělávání pro jeho rozšiřování a
upevňování. Zvládnutí základů a jejich rozšiřování je hlavním úkolem a cílem pro zvýšení
úspěšnosti žáků v průběhu studia včetně složení maturitní zkoušky. Z tohoto důvodu se
v jednotlivých předmětech využívají moderní metody výuky s využitím informačních
technologií včetně odkazů na poznatky z praxe, pochopení a zvládnutí učiva je prověřováno
formou individuální i skupinovou.
Součástí výuky odborných předmětů je výuka praxe, ve které si žáci rozšiřují a ověřují dosažené
znalosti. Sepětí teoretických i praktických dovedností je nezbytné pro uplatnění absolventů
školy na trhu práce. I nadále se potvrzuje skutečnost o dobré praktické připravenosti žáků
v praktické oblasti. V tomto školním roce byl v rámci rozšiřování praktických dovedností
zahájen výcvik žáků pro vodění zvířat na předváděcích akcích, jejichž získané dovednosti byly
následně vysoce hodnoceny zemědělskou veřejností.
Výsledky jazykového vzdělávání vykazují výborné výsledky, jejichž potvrzením jsou výsledky
u maturitní zkoušky. K těmto výsledkům již dlouhodobě přispívá vysoká odbornost učitelů. Ke
zvyšování jejich kompetencí jsou i nadále využívány projekty, zejména projekt OP VVV
Vzdělávání ve škole, ve kterém si jazykové dovednosti rozšiřují učitelé cizích jazyků formou
individuálních kurzů s rodilým mluvčím a další učitelé se účastní kurzů anglického jazyka
poskytovaných českým lektorem. I v tomto školním roce se pro rozvoj jazykových dovedností
konala dvoutýdenní odborná zemědělská praxe žáků a učitelů v Itálii. Velkým přínosem pro
výuku cizího jazyka jsou i nadále dvě jazykové laboratoře pořízené z prostředků ROP.
Ve všech předmětech i praxi se snažíme žáky motivovat ke vzdělávání, dbáme
na všestranný rozvoj s důrazem na ústní i písemný projev, komunikační dovednosti,
organizační schopnosti a zásady slušného lidského chování. Celková pozitivní atmosféra ve
škole je pro žáky přínosem v jejich osobnostním rozvoji, žáci oceňují vstřícné a přátelské
chování a jednání ze strany učitelů a ostatních pracovníků školy. Vedeme žáky k samostatnosti,
nutnosti celoživotního sebevzdělávání, aktivitě a osobnostnímu rozvoji. Snažíme se
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o budování pozitivního vztahu žáků k vlastnímu vzdělávání, práci i odpovědnosti za své
výsledky pro uplatnění v zaměstnání či v dalším studiu.
Základním cílem vzdělávacího procesu je dosažení maximální přidané hodnoty ke znalostem a
schopnostem žáků. Rozdílná úroveň žáků přicházejících na naši školu ze základních škol však
poměrně často způsobuje výukové problémy zejména v počátku vzdělávání. Na studijních
výsledcích se nejvyšší mírou podílí motivace žáků ke studiu a rodinné zázemí. Výsledky žáků
jsou pravidelně hodnoceny a analyzovány na pedagogických radách. Jsou základem pro další
práci jednotlivých vyučujících v oblasti tvorby výukových materiálů, přístupu k žákům, jejich
motivaci a hodnocení. Zásadním ukazatelem dosažených výsledků včetně posouzení přidané
hodnoty dané výukou jsou výsledky žáků u maturitní zkoušky, které vykazují velmi dobré
výsledky v jazykové a odborné oblasti.

Hlavní cíle vzdělávacích programů:
- rozvoj všeobecných a odborných znalostí.
- schopnost využití získaných poznatků v praxi,
- podpora týmové práci při řešení problémových úloh,
- zvyšování jazykových kompetencí pro vyšší uplatnění na trhu práce v tuzemsku
i zahraničí,
- získání IT dovedností,
- rozvoj komunikačních schopností žáků,
- celkový rozvoj osobnosti žáků s důrazem na sebevzdělávání.
Výsledky vzdělávání:
Žáci jsou pravidelně hodnoceni v jednotlivých předmětech včetně praxe. Důraz je kladen
zejména na výsledky u maturitní zkoušky. V průběhu studia je nutné se zaměřovat na
formativní hodnocení žáků, které je optimální pro jejich osobnostní rozvoj. Žáci dosahují
celkově lepších výsledků v profilové části maturitní zkoušky, ve společné části maturitní
zkoušky dosahují velmi dobrých výsledků v českém jazyce a cizím jazyce, problémem jsou
stále výsledky z matematiky.
Na základě analýzy výsledků u maturitní zkoušky se snažíme o vhodné rozšiřování a
doplňování učiva ve vztahu k ŠVP, klademe důraz na motivaci žáků, jejich individuální
přípravu. Žáky se slabšími výsledky se snažíme motivovat a aktivizovat, klademe důraz na
rozbor příčin neúspěchu, který provádíme pravidelně na pedagogických radách a
v předmětových komisích ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli příslušných předmětů.
Rozbor příčin a možností řešení slabých studijních výsledků je s žáky a jejich zákonnými
zástupci řešen na třídních schůzkách, osobními jednáními, popř. jednáním v rámci výchovné
komise.
Velmi dobrá jazyková úroveň žáků potvrzená výsledky u maturitní zkoušky je ovlivněna i
motivací žáků na účasti na zahraničních pobytech a praxích, zejména v rámci projektu
Erasmus+. Žáci si uvědomují požadavky zaměstnavatelů na jazykové znalosti a s tím spojené
uplatnění na trhu práce.
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Analýza počtu žáků a jejich prospěchu na střední škole ve šk. roce 2018/2019
Vývoj počtu žáků
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
4.D

počet žáků
1.9.2018
23
20
20
21
16
19
16
28
10

změny v průběhu školního roku
Přistoupili
přestoupili
ukončili
2
2
0
2
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

počet žáků
31.8.2019
23
22
18
20
15
19
16
28
8

Prospěch žáků
průměrný prospěch
2. pololetí
2,565
2,252
2,554
2,382
2,004
2,319
2,070
2,436
3,529

třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
4.D

1. pololetí
2,611
2,381
2,816
2,500
2,193
2,375
2,202
2,433
3,637

třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
4.D

prospěli s vyznamenáním
1. pololetí
2. pololetí
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0
1
2
1
1
0
0

změna
- 0,046
- 0,129
- 0,262
- 0,118
- 0,189
- 0,056
- 0,142
+ 0,003
- 0,108

Neprospěli
1. pololetí
2. pololetí
8
2
1
0
10
4
4
0
1
0
8
0
3
0
0
1
7
3
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Neprospívající žáci k 30.6.2019
třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
4.D

opakují bez
opravné zkoušky
2
0
0
0
0
0
0
1
0

opravné zkoušky
uspěli
neuspěli
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

konali
1
1
3
0
0
0
1
0
0

Opakují
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Maturitní zkouška
třída
4.A
4.B

konali
15
27

řádný termín
vyznamenání
1
0

prospěli
9
17

neprospěli
6
10

nekonali
1
1

Analýza neprospěchu u MZ
třída
4.A
4.B

třída
4.A
4.B

třída
4.A
4.B

český jazyk
3
4

konali
6
10

konali
1
0

společná část MZ
cizí jazyk
0
1

matematika
4
8

profilová část MZ
odbor.před.
praxe
1
0
0
1

prospěli
4
5

opravný termín
vyznamenání
0
0

neprospěli
2
5

nekonali
0
0

prospěli
0
0

náhradní termín
vyznamenání
0
0

neprospěli
1
0

nekonali
0
0

Rekapitulace maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019:
V jarním zkušebním období konalo maturitní zkoušku 42 maturantů, z toho 26 maturantů u
maturitní zkoušky prospělo, 1 maturant prospěl s vyznamenáním, 16 maturantů neprospělo.
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1 žák 4. ročníku z důvodů neprospěchu nebyl k maturitní zkoušce připuštěn a konal opravnou
zkoušku k 30.6.2019 a uspěl. 1 žák zažádal o opakování ročníku do 30.6.2019.
V podzimním termínu bylo přihlášeno 17 maturantů, 16 maturantů konalo opravnou maturitní
zkoušku, 1 maturant konal náhradní maturitní zkoušku. 9 maturantů prospělo, 8 maturantů
neprospělo.
Vyhodnocení maturitní zkoušky u denního studia 4. ročníků v roce 2018/19
Jarní zkušební období:
44 přihlášeno - 42 konalo, 26 uspělo, 61,9% úspěšnost
Podzimní zkušební období:
17 přihlášeno – 17 konalo, 9 uspělo, 52,9% úspěšnost
Celkem za školní rok:
Ze 42 žáků 35 žáků získalo maturitu, 83,3% úspěšnost
Celkové výsledky maturitní zkoušky jsou ve srovnání s minulým školním rokem o 12 % lepší
a 83,3% úspěšnost je pozitivním počinem do příštího období. Je však potřeba se i nadále
věnovat příčinám neúspěchu v jarním i podzimním zkušebním období. Zejména je nutné se
zaměřit na důvody neúspěchu u žáků konajících opravnou maturitní zkoušku.
K celkově lepším výsledkům lze přičíst i vyšší rozsah přípravy žáků na společnou část maturitní
zkoušky prostřednictvím doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v rámci OP VVV –
Vzdělávání ve škole.
Ve školním roce 2018/2019 žáci vykazují lepší výsledky v profilové části v odborných
předmětech a ve zkoušce z praxe, ve společné části bylo dosaženo velmi dobrých výsledků
v českém jazyce a cizím jazyce. Stále slabé výsledky jsou v matematice.
Příčiny dílčích neúspěchů se snažíme stále analyzovat. Potvrzuje se nutnost pravidelné
přípravy, motivace žáků ke studiu a zvládnutí minimálně základního učiva. Vlastní neúspěchy
jsou zpravidla zapříčiněny podceněnou přípravou ve vztahu k většímu objemu učiva u maturitní
zkoušky, částečně i nervozitou.
Proto je nutné při výuce v průběhu studia stále nutné klást důraz na pravidelnou přípravu žáků
na výuku, průběžné prověřování dosažených znalostí a důsledné plnění požadavků v přípravě
k maturitě.
O průběhu přípravy na maturitní zkoušku a průběhu vlastní maturitní zkoušky byli i v tomto
školním roce informováni rodiče v září 2018 na rodičovské schůzce, včetně předání informací
o přihlašování žáků k maturitní zkoušce, jednotlivých zkouškách, vhodnosti výběru předmětů,
požadavků od učitelů na domácí přípravu apod. Stejné informace jsou samozřejmě poskytovány
i žákům v průběhu studia včetně kladení důrazu na průběžnou přípravu. Průběžná příprava je
pravidelně kontrolována, je předmětem hodnocení žáků. Žákům je stále připomínán význam
pravidelné přípravy a jsou s nimi analyzovány výsledky jejich znalostí a dovedností ve vztahu
k maturitní zkoušce. Pro zvýšení úspěšnosti žáků u maturitní zkoušky z cizího jazyka a
matematiky byl využíván i projekt OP VVV Vzdělávání ve škole v oblasti doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem. Tohoto doučování se mohli zúčastnit všichni žáci, kteří o
toto doučování projevili zájem. Pro zvýšení úspěšnosti žáků slouží i maturitní semináře ze
všeobecných předmětů. Samozřejmostí jsou individuální konzultace s vyučujícími jednotlivých
předmětů.
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Analýza počtu studentů a jejich prospěchu na vyšší škole ve šk. roce 2018/2019
Vývoj počtu studentů
ročník
1.E
2.E
3.E
3.ED

počet
1.9.2018
17
9
12
8

Změny
přistoupili
ukončili
10
12
2
0
0
0
0
3

Počet
31.8.2019
15
11
12
5

Prospěch studentů
ročník
1.E
2.E
3.E
3.ED

do 1,5
1
0
3
0

průměr
2,080
2,167
1,912
2,138

třída
3.E
3.ED

konali
11
3

řádný termín
uspěli
neuspěli
9
2
3
0

vyznamenání
3
0

třída
3.E
3.ED

konali
1
0

opravný termín
uspěli
neuspěli
1
0
0
0

vyznamenání
0
0

konali
1
2

náhradní termín
uspěli
neuspěli
1
0
2
0

vyznamenání
0
0

Absolutorium

třída
3.E
3.ED

Studium VOŠ oboru Péče o krajinu se zaměřením na Pozemkové úpravy a ekologii krajiny je
na trhu práce uznávaným a ceněným studiem. Studenti jsou pro výkon povolání kvalitně
připraveni, jejich úspěšnost na trhu práce je zvýšena i vyšším podílem praxe oproti studiu
bakalářských oborů. Stále větší počet maturantů volí studium na vysokých školách. Počet
zájemců o studium na VOŠ se však stále snižuje.
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Hlavním důvodem je stejná doba studia VOŠ a bakalářských oborů včetně jejich veřejností
vnímaná vyšší prestiž.
VOŠ je možné studovat i dálkovou formou. Zájem i o tuto formu studia však nadále klesá.
Studenti VOŠ vykazují průběhu studia dobré výsledky včetně výsledků u absolutorií. Výsledky
jsou ovlivněny motivací ke studiu a zájmem o obor. Na studiu oceňují jeho praktičnost a dobrou
připravenost pro do zaměstnání. Rovněž mohou dále pokračovat ve vysokoškolském studiu
zpravidla v příbuzném či obdobném oboru.
Výsledky výchovy
Ovlivňují ji stejné faktory, které působí na výsledky vzdělávání. Za nejdůležitější předpoklady
pro výchovné působení na žáky jako i v předcházejících letech považujeme:
- zajistit odpovídající docházku do školy
- vytvářet dobrý vztah k práci, zodpovědnost a profesní hrdost
- snažit se vnímat potíže žáků a rozpoznat „narůstající problém“
- nenechávat zodpovědnost za výchovu jen na třídních učitelích, ale zajistit podíl všech
pracovníků školy /především pedagogů/
- pravidelné schůzky výchovného poradce s třídními učiteli
- udržení pozitivního klimatu ve škole.
Pro zajištění výše uvedených požadavků jsme se zaměřili především na:
-

Sledování docházky, dodržování pravidel pro omlouvání danými školním řádem.
Kontrolu výsledků vzdělávání nejen o pedagogických radách, ale každý měsíc,
problémové žáky podchytit v počátcích
Spolupráci výchovné poradkyně a preventistky sociálně patologických jevů
Výchovná poradkyně spolu s třídními učiteli pomáhá žákům s volbou dalšího studia a
vyhledáváním pracovních příležitostí na trhu práce
Úzkou spolupráci s rodiči, dětskými či obvodními lékaři a pedagogicko-psychologickou
poradnou
Úzkou spolupráci s rodiči, dětskými či obvodními lékaři a pedagogicko-psychologickou
poradnou

Tabulky absence a výchovných opatření
TŘÍDA

ABSENCE OMLUVENÁ
I.pol.

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
SUMA

počet
1018
872
1877
1726
1142
1276
1320
1991
11222

%
7,2
7,3
17
13,5
10,8
10,6
12,9
10,2

II.pol.
na žáka
41,75
43,6
104,28
86,3
71,37
67,2
94,29
71,1

počet
1559
1123
1666
1469
837
1293
578
919
9444

%
11,3
8,7
16
11,9
9,7
12,6
10,4
8,4

na žáka
67,78
51,05
92,56
73,45
55,8
68,05
36,1
32,82

ABSENCE NEOMLUVENÁ
I.pol.
II.pol.
na
na
počet
žáka počet žáka
15
0,625
11
0,48
0
0
1
0,05
26
1,45
67
3,72
11
0,55
4
0,2
4
0,25
13
0,867
3
0,16
0
0
12
0,1
3
0,1
0
0
0
0
71
99
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TŘÍDA

NTÚ

DTÚ

DŘŠ

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
SUMA

I.pol./II.pol. I.p./II.p. I.p./II.p.
2;0
0;1
0;0
0;1
0;0
0;0
2;6
1;2
0;0
0;1
2;0
0;0
1;3
1;1
0;0
2;0
0;0
0;0
4;1
2;1
0;2
0;0
0;0
0;0
11;12
6;5
0;2

2 z chování 3 z chování POCHVALY

I.pol./II.pol. I.pol./II.pol. I.pol./II.pol.
0;1
0;0
0;0
0;0
0;0
0;0
1;3
0;0
1;1
0;0
0;0
1;4
0;0
0;0
2;6
0;0
0;0
5;3
0;0
0;0
1;2
0;0
0;0
0;1
1;4
0;0
10;17

Výchovná opatření za školní rok 2018 - 2019
Absence ve školním roce 2018 – 2019 činila 20.666 hodin, v prvním pololetí 11.222 a ve
druhém pololetí 9.444. Celková absence za školní rok 2018 – 2019 se snížila o 2.083 hodin
o proti roku 2017 – 2018.
V celkové absenci žáků se promítá absence žáků, kteří aktivně sportují a mají povolen IVP
a žáků, kteří se připravují doma podle IVP.
V režimu IVP z důvodu reprezentace pracují dva žáci. Individuální vzdělávací plán pro tyto
žáky je nastaven tak, aby navštěvovali vyučování mezi tréninky, soustředěními a zátěžovými
testy, látku si doplňovali podle tematických plánů a klasifikaci si doplňovali podle domluvy
s jednotlivými učiteli. Další IVP využívají dvě žákyně ze zdravotních důvodů.
Absence ve třídě 1. A je ovlivněna žákyní hospitalizovanou v léčebném zařízení a žákyní
s vážnými rodinnými důvody. Ve třídě bylo uděleno několik kázeňských opatření. V prvním
pololetí 2 x napomenutí třídního učitele za neomluvené hodiny. Ve druhém pololetí z důvodu
neomluvených hodin a kázni udělila třídní učitelka 1 x druhý stupeň z chování a 1 x důtku
třídního učitele. V této třídě proběhla jedna výchovná komise, kde bylo řešeno: skryté
záškoláctví a ohrožení školním neúspěchem. Třídní učitelka neudělila žádnou pochvalu. Třídu
navštěvuje žák s podmínečným vyloučením pro příští školní rok.
Absence ve třídě 1. B v prvním pololetí je nejnižší v celé škole, na žáka 43,6 hodin. Ve druhém
pololetí se projevila na celkové absenci třídy dlouhodobá nemoc jednoho z žáků. Ve třídě bylo
za celý rok uděleno jedno napomenutí třídního učitele za jednu neomluvenou hodinu. Třídní
učitel neudělil žádnou pochvalu.
Na výši omluvené absence ve třídě 2. A se výrazně podílí devět žáků. Ve třídě se objevují
časté angíny, virózy a úrazy. Třída po celý rok je hodnocena jako problematická v chování,
docházce a přípravě na vyučování. V prvním pololetí třídní učitelka udělila 2 x napomenutí
třídního učitele, 1 x důtku třídního učitele a 1 x druhý stupeň z chování. Všechna udělaná
výchovná opatření se týkala neomluvených hodin, kterých bylo celkem za školní rok 93,
nejvíc z celé školy. Ve druhém pololetí byla třídní učitelkou udělena 3 x dvojka z chování za
neomluvené hodiny a za stejný prohřešek 2 x důtka třídního učitele a 6 x napomenutí třídní
učitelky. Ve třídě měla proběhnut jedna výchovná komise, ale žákyně se bez omluvení
nedostavila a školu na vlastní žádost opustila. Jeden žák se vzdělává podle IVP. Pochvala byla
udělena v obou pololetích jedné žákyni za výborný prospěch.
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Ve třídě 2. B je třetí nejvyšší absence. Důvody zameškaných hodin jsou dlouhodobé nemoci
a hospitalizace v nemocnici. V prvním pololetí bylo uděleno 2 x napomenutí třídního učitele
za neomluvené hodiny a ve druhém pololetí ze stejného důvodu bylo uděleno jedno
napomenutí třídního učitele. Za obě pololetí bylo uděleno 5 pochval, za reprezentaci školy
a výborné studijní výsledky. Třída je obětavá, aktivní v reprezentaci školy, v praxích
a brigádách.
Ve třídě 3. A mají výraznou absenci čtyři žákyně, které mají časté nemoci, nevolnosti,
oslabenou imunitu, psychické potíže a úraz. Třídní učitelka udělila za celý školní rok 4 x
napomenutí třídního učitele a 2 x důtku třídního učitele, vše za neomluvené hodiny či
porušování pravidel omlouvání. Třídu třídní učitelka hodnotí jako tišší a studijní. Třídní
učitelka udělila během roku 8 pochval za studijní prospěch a výrazné zlepšení studijního
prospěchu. Ve třídě proběhla jedna výchovná komise a výsledkem bylo ukončení studia ze
strany žákyně.
Ve třídě 3. B je absence ovlivněna reprezentací žáka, který požádal o IVP, častými
nevolnostmi a nemocemi. Během prvního pololetí bylo uděleno 2 x napomenutí třídního
učitele. Ve druhém pololetí nebylo uděleno žádné výchovné opatření.
Třídní učitelka udělila v prvním pololetí 5 pochval za reprezentaci školy a projekt Jordán, na
kterém spolupracovali žáci naší školy a soukromého gymnázia. Ve druhém pololetí obdrželi
pochvalu 3 žáci za reprezentaci školy. Ve třídě proběhla jedna výchovná komise, kde bylo
řešeno: skryté záškoláctví a ohrožení školním neúspěchem. Třída je aktivní a pracovitá.
Třídu 4. A navštěvují 4 žáci s velmi výraznou absenci, zapříčiněnou psychickými problémy
a častou nevolností. Nemocnost ve druhém pololetí klesla ve třídě o polovinu. Důvodem může
být zvýšená příprava na maturitní zkoušku. Ve třídě se dvě žákyně vzdělávají podle IVP. Za
nevhodné chování k přednášejícímu a za neomluvené hodiny bylo uděleno třídní učitelkou
5 x napomenutí třídního učitele, 3 x důtka třídního učitele a 2 x důtka ředitele školy. Třídní
učitelka udělila v prvním pololetí jednu pochvalu a ve druhém pololetí dvě. Vše bylo za
studijní výsledky a reprezentaci školy. Ve třídě je několik neukázněných jedinců. Atmosféra
se ve třídě je oproti školnímu roku 2017 – 2018 zlepšila. Třída po velké absenci z prvního
pololetí začala ve druhém pololetí více pracovat a připravovat se na maturitní zkoušku.
Na absenci ve třídě 4. B se výrazně obě pololetí podílelo pět žáků. Důvody absence byly časté
nevolnosti, celkový zdravotní stav. Třídní učitel za celý školní rok neudělil ani jedno kázeňské
opatření. Pochvalu třídní učitel udělil jednu. Třída je komunikativní, pracovitá.
Naším cílem je snižovat absenci žáků pod 10 %. Vysoká absence je předpokladem pro neúspěch
při studiu a následně u maturitní zkoušky, což potvrzují i naše zkušenosti. Při setkáních s rodiči,
upozorňujeme na nutnost docházky do vyučování a aktivní spolupráce s učitelem.
Přestože upřednostňujeme výchovná opatření pozitivního charakteru, bohužel jsme se ani
v minulém školním roce nevyhnuli udělování výchovných opatření negativního zaměření.
Výchovná opatření byla udělována v souladu se školním řádem. Snahou je využít výchovná
opatření k odstranění negativních jevů jako je kouření, výchova k pořádku, kázeň při vyučování
(teoretickém i praktickém), jako prevence při BOZP, používání nedovolených IT ve výuce a
záškoláctví.
Velice dobře pracuje výchovná komise, která se schází při zvýšené absenci žáka, zhoršení
studijních výsledků, jakémkoli náznaku šikany apod.
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Praktická výuka na VOŠ a SZeŠ v Táboře ve školním roce 2018 – 2019
…“Na praxi si nehrajeme, my ji skutečně děláme“
Pro praktickou výuku nejčastěji využíváme účelová zařízení školy, a sice školní statek a
botanickou zahradu. Největším přínosem roku 2018/19 bylo dokončení rekonstrukce cvičné
haly financované v rámci projektu IROP a její uvedení do provozu. Slavnostní otevření bylo
18. ledna 2019 za přítomnosti zástupců Jihočeského kraje, města Tábora
Pro potřeby praxe je zpracován celoroční harmonogram, podle kterého všechny druhy praxí
probíhaly.
Praktická výuka na střední škole vychází z požadavků ŠVP, na VOŠ z akreditovaného
vzdělávacího programu oboru Péče o krajinu.
Na škole probíhají následující typy praxí:
- Učební praxe – odpolední, celotýdenní (bloková)
- Individuální praxe – odborná
- Prázdninová odborná praxe
- Odborné praxe – nepravidelné v rámci individuální praxe a podle požadavků
spolupracujících podniků – ZAS Dražice, Eurofarms se sídlem ve Vlastiboři, ZOD
Choustník, Mezinárodní testační stanice drůbeže v Ústrašicích, Svaz chovatelů, ZD Velká
Chyška, VOD Jetřichovec, ZD Opařany apod., u VOS v délce 1 – 2 měsíce dle ročníku.
Blokové učební celotýdenní a učební odpolední praxe probíhaly zejména na Školním statku
v Měšicích. Naší snahou je zkvalitnění výuky zejména v oblasti práce se zemědělskou
technikou, kterou zajišťuje školní statek případně naši partneři (Pottinger, Agropartner,
Agromex). Na strojích je prováděn výcvik žáků – sklízecí řezačka, traktor Fendt, obraceč sena,
radličkový podmítač, kejdovač, balíkovací lis, manipulátor s čelním nakladačem, postřikovač,
pneumatický secí stroj, mobilní míchárna krmiv apod. Jako každoročně, tak i v roce 2018/20 je
potřeba pozitivně zhodnotit dobře fungující vztah mezi pracovníky statku a učiteli praxe, o
čemž svědčí i fakt, že žáci i mimo povinnou praxi vypomáhají na statku v obdobích sezonních
prací – při hnojení a orbě na podzim, při senážování, silážování, ošetřování luk a pastvin,
přípravě půdy k setí, sklizni jablek. Ve školním roce 2018/19 pokračovala výuka svařování a
žáci jako i v předchozím roce obdrželi osvědčení o základním zaškolení. Při výuce praxe jsme
využívali vytvořené metodiky praxe, které vznikly v rámci projektu OPVK „Zkvalitnění výuky
odborné praxe na zemědělské škole v Táboře“. Tematické celky pomohly žákům zvládnout
teoretickou část přípravy, naučily žáky využívat výpočetní techniku pro potřeby zemědělského
provozu.
Individuální praxe žáků zejména 2. – 4. ročníků probíhala na řadě smluvních pracovišť. Mezi
stálé podniky a organizace patří ZOD Choustník, Tagro Červený Dvůr, farma U lesa
v Sudoměřicích, lesní školka v Plané nad Lužnicí, zahradnictví Mateřídouška u hřbitova,
servisní dílna Jedlička na ŠS v Měšicích, opravárenské dílny Reprogenu v Želči, společnost
Eurofarms, Mezinárodní testovací stanice drůbeže v Ústrašicích a další. Jsme velice rádi, že
naši partneři hodnotí úroveň a pracovní morálku našich žáků velice kladně a na některých
pracovištích jsou žáci v případě, že vykonávají produktivní práci, i finančně odměňováni.
V roce 2018/19 jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po našich absolventech, a to od velkých
zemědělských společností jako je např. Agrofert, Reprogen, ZD Opařany apod.
Individuální praxe žáků 1. ročníků probíhá na botanické zahradě a na školním statku, kde se
žáci zdokonalují v základních dovednostech a upevňují si pracovní návyky a jednoduché
pracovní postupy.
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V rámci odpolední učební praxe žáci vykonávají jezdecký výcvik, navštěvují firmy se
zemědělskou technikou a vykonávají rozličné zahradnické a zemědělské aktivity, dle plánu
praxí a ŠVP na našich pozemcích nebo u partnerů v okolí. V rámci ekonomických oborů
případně zaměření pracují na dlouhodobějších projektech a seznamují se s realitou dotační
politiky.
Jezdecký výcvik na školním statku doznal za uplynulé období také určité kvalitativní změny.
Dbáme na využití kapacit výcvikového zařízení a veškerého zázemí na školním statku
v Měšicích – jezdecký areál, krytou jízdárnu, lonžovací kruh, překážky apod. Rovněž přijetí
některých opatření na úseku zvýšení a zlepšení bezpečnosti práce přineslo kladný ohlas a
příznivé výsledky ve výuce. Někteří žáci dokonce i velice úspěšně reprezentují školu na
různých soutěžích a akcích pořádaných Jezdeckou federací.
V rámci blokové učební praxe žáci 3. ročníku absolvují výuku obsluhy motorových pil.
Vzhledem k tomu, že se jedná z hlediska BOZP o náročnou aktivitu, jsme rádi, že proběhla bez
problémů. Bezpečnost žáků zde (jako i v jiných provozech) klademe na přední místo. Z tohoto
důvodu byly zakoupeny další ochranné pracovní pomůcky a technické vybavení, které slouží
pro zajištění této výuky včetně posílení opatření na úseku bezpečnosti práce.
Nedílnou součástí vzdělávacího plánu je i výuka v řízení motorových vozidel na škole, která
má za úkol žáky dle ŠVP připravit na získání řidičského oprávnění skupin B, T. Je zajišťována
jedním stálým učitelem autoškoly, popřípadě dalšími pedagogy s požadovanou kvalifikací.
Výsledkem kvalitní výuky je vysoké procento úspěšnosti složených maturitních zkoušek. Pro
školní rok 2018/19 jsme pořídili nové učební pomůcky, financované Ministerstvem zemědělství
- postřikovač.
Pozitivním přínosem v rámci praktické výuky je i účast našich žáků v různých vědomostních a
dovednostních soutěžích – Agropodnikání, Bramborový květ, ale i soutěžích zaměřených na
ekologii, zahradnictví, odbornost a budování vztahu k přírodě.
Projektových dní využíváme též k upevňování pracovních návyků a poznávání světa práce
s možností výpomoci při rozličných zemědělských činnostech jako např. zpracování zelí.
Povzbuzením do další práce je i pozitivní hodnocení většiny našich žáků, kteří se účastní prací
v zemědělském provozu, a to i od zástupců profesních organizací jako je Agrární komora,
Zemědělský svaz, Jihočeská hospodářská komora, Asociace soukromých zemědělců,
Mlékařské a hospodářské družstvo JIH, jejichž spolupráce si nesmírně vážíme.
Praxi našich žáků a nástup do zaměstnání velice obohatil projekt Cesta k práci, který v roce
2018-19 pokračoval, Příjemcem je Jihočeská hospodářská komora v Českých Budějovicích, a
jehož jsme partneři. Žáci navštívili v rámci workshopů velké firmy s chovy zvířat ZD Opařany,
ZD Brloh, Inseminační stanici býků v Homolích u Českých Budějovic, setkali se v rámci
výuky s odborníky z praxe a personalisty těchto firem, kteří zdůraznili potřebu získat nové,
mladé a perspektivní odborníky pro práci v zemědělství a následně ve zpracovatelském
průmyslu.

F) Prevence sociálně patologických jevů
V této oblasti je naším cílem prevence výskytu negativních sociálně patologických jevů u
žáků naší školy. Ve škole i domově mládeže se snažíme vytvářet přátelskou atmosféru,
s pochopením pro zdravé potřeby žáků. Školní metodička prevence sociálně patologických
jevů každoročně zpracuje Preventivní program školy pro školní rok a Závěrečnou zprávu (viz
příloha).
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Na začátku školního roku je vstupní aktivitou, která pomáhá v prevenci a podporuje tvorbu
třídních kolektivů, je Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků - Start. S novými žáky pracuje tým
zkušených pedagogů, třídních učitelů, výchovná poradkyně, preventistka. V rámci DVPP se
preventistka zúčastňuje seminářů a vzdělávacích programů.
V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme se zaměřili na následující oblasti:
- adaptace žáků na nové školní prostředí s prevencí šikany, budování třídních kolektivů,
autoregulaci, komunikační dovednosti, sebepoznávání a poznávání druhých
- prevence drogových závislostí
- prevence šikany, kyberšikany, rasismu, xenofobie
- nácvik bezpečného chování ve volném čase
- zvýšení informovanosti o rizicích sexuálního zneužití
- rizika sexuálního života, přenosné choroby, sex a drogy, prostituce
- nácvik sociálních dovedností – sociální percepce, komunikace
- uvědomění se vlastní pozice ve skupině
- výchova k uvědomělému občanství
- uvědomění si životních cílů
- výchova ke zdravému životnímu stylu a vhodné trávení volného času
- globální problémy
Konzultační hodiny preventistky SPJ byly využívány k řešení osobních, vztahových problémů
a několikrát byla řešena rodinná situace žáků. V případě potřeby byla žákům a žákyním
doporučena odborná pomoc psychologů, psychiatrů a další specializovaná pracoviště. Jedná se
o velmi diskrétní záležitosti, pro jejichž řešení je vymezen prostor časový i místnost (Viz
příloha – Závěrečná zpráva MPP - Specifické preventivní aktivity).
Žáci mají k dispozici hernu a studovnu, kde mohou aktivně využít volný čas, případně při
ranním brzkém příjezdu – naše motto „Kdo si hraje, nezlobí“. Studovna je vybavena stolními
počítači s připojením k internetu.
V případě výskytu rizikové chování nebo jeho náznaku ve třídě a ve škole bylo vše řešeno
společně s rodiči, vedením školy, třídními učiteli a všemi pedagogickými pracovníky v rámci
výchovných komisí. Vzájemná spolupráce je na velmi dobré úrovni.
V roce 2018/19 pokračujeme ve spolupráci s institucemi, které nabízejí našim žákům
akreditované preventivní programy FOKUS, DO SVĚTA, SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ, Porce
Ta.

G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vedení školy umožňuje účast na DVPP v co nejširším vzdělávacím spektru.
Vzhledem k finančním prostředkům na DVPP vyhledáváme nabídku seminářů
financovaných z evropských projektů.
Škola má zpracován Plán DVPP. Využívá nabídky NIDV, MŠMT, UZEI a JU a ČZU.
Pro maximální informovanost všech pracovníků o odborných i dalších poznatcích ze školení
jsme pokračovali v zaběhnutém systému interního informování pedagogů formou zápisu o
absolvované akci ve sborovně, v metodických komisích, případně předání informací na
pravidelných pedagogických radách.
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Stručná rekapitulace:
a/ Dlouhodobé vzdělávání:
Všichni interní pedagogičtí pracovníci mají potřebnou kvalifikaci, 1 začínající učitel
dokončil DPS
b/ Kurzy a semináře:
Zaměření kurzu/odborného semináře
Seminář BOZP a PO – školení všech zaměstnanců

Školení pro ŠMK
Školení pro hodnotitele MZ
Nakládání s chemickými přípravky na ochranu rostlin
Půdoochranné technologie a ochrana půd před erozí
Nové technologické postupy pěstování zemědělských
plodin
Komunikace ve škole aneb Jak odolat manipulaci ze
strany rodičů a žáků
Školení LPIS, Portál farmář
Emoce – Vztek-Agrese a její role v životě
Konzultační semináře k MZ
Duševní zdraví – Blázníš? No a!
Školení správce ICT – GDPR v programu Bakaláři
Konzultační semináře k maturitní zkoušce pro
management škol
Konference KEV - významná výročí, významné
osobnosti
Správa systému Bakaláři
Krajina a voda – odborný seminář Tábor
Školení koordinátorů - KEV Praha
Využití ICT ve výuce
Dny prevence
Šrámkova Sobotka

Počet
hodin
4

Počet
účastníků
Všichni
zaměstnanci
školy, BZ,
DM, ŠJ

4
4
8
8
8

2
3
1
1
1

8

1

8
8
12
8
16
4

4
1
2
1
1
1

8

1

8

1
1

8
8
1
2 dny
3

1
1
1
1

Vyučující využívají ke své práci možnost samostudia - studují odborné časopisy a literaturu,
významně spolupracují s odborníky z praxe a při přípravě ke studiu navštěvují vybrané
podniky z oblasti zemědělství, ekologie, krajinářských úprav, pozemkových úprav,
spolupracují s úřady v rámci předmětů, který vyučují a průběžně si doplňují nové poznatky
potřebné pro kvalitní odbornou a metodickou výuku.
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Působení pedagogů jako metodiků výuky
-

-

PhDr. Petrová - školní metodik prevence sociálně patologických jevů + výchovný
poradce
Hodnotitel společné části maturitní zkoušky – písemné práce
Ing. Šmídová - výchovný poradce
Ing. Jankovská - koordinátor environmentální výchovy, vedení KEV
RNDr. Říha koordinátor ICT
Ing. Ladislav Hák a Ing. Miloš Lamač instruktoři svařovacích technik

Ostatní zaměstnanci školy – zvláště na úseku ekonomiky a školního stravování se
zúčastňují jednodenních seminářů k provozu školy:
- Cestovní výdaje
- Personalistika
- Registr smluv
- Účetnictví a daně
- Zákoník práce
- Majetek příspěvkových organizací
- Řádná účetní uzávěrka
- Hygiena školního stravování
- Spisová služba a archivnictví
Vzdělávání pedagogického sboru v rámci projektu OP VVV
VOŠ a SZeŠ Tábor v roce 2018 pokračovala v pracovních aktivitách Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání projektem nazvaným „Vzdělávání ve škole“, jehož cílem je
zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení odborné
přípravy včetně posílení relevance na trhu práce, sociální integrace a inkluze. V rámci projektu
se učitelé, vychovatelé i žáci a studenti účastní vybraných aktivit vedoucích k výše uvedeným
cílům.
Učitelé se účastnili školení zaměřených na zvyšování svých kompetencí v těchto oblastech:
v rozsahu 8 hodin:
Matematická gramotnost, zúčastnili se 2 učitelé:
Rozvoj funkčního myšlení studentů ve výuce matematiky na střední škole
Didaktické situace ve vyučování matematice
Práce s chybou ve vyučování matematice
Algebra tiles – mnohočleny jako stavebnice
Rozvoj funkčního myšlení studentů ve výuce matematiky na střední škole
Mentoring, zúčastnili se 3 učitelé:
Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu
Mentoring a jeho využití ve škole
Inkluze, zúčastnili se 2 učitelé:
Vybrané problémy interkulturní komunikace
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti – Metoda 3T
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Kariérové vzdělávání SŠ, zúčastnili se 2 učitelé:
Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání
Úvod do koučinku v kariérovém poradenství
Osobnostně sociální rozvoj SŠ, zúčastnili se 4 učitelé:
Inovace starých stereotypů v komunikaci
Time management aneb jak všechno stihnout a být v pohodě
Manipulace v jednání – aneb jak se nenechat zatlačit do kouta
Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole
Neverbální komunikace
Improvizace ve škole
Právní minimum pedagoga
Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty začnou ovládat jeho!
Osobnostně sociální rozvoj VOŠ, zúčastnili se 3 učitelé:
Inovace starých stereotypů v komunikaci
Školní třída jako komunita. Jak z obyčejné třídy vybudovat společenství.
Komunikace v praxi středoškolských pedagogů
Projektová výuka, zúčastnili se 3 učitelé:
Využití projektové metody při práci ve třídě s integrovanými nadanými žáky
ICT, zúčastnil se 1 učitel:
WordPress kurz – webové stránky za jeden den
Ochrana dat ve školách
Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace
Polytechnické vzdělávání, zúčastnili se 3 učitelé:
Nová podoba periodické soustavy prvků a nové objevy ve světě elementárních částí
Energetika v 21. století i ve vzdálenější budoucnosti
Inkluze, kurz pro sborovnu, zúčastnilo se 14 učitelů:
Podpora žáků SŠ v rámci inkluzivního vzdělávání
Inkluze, kurz v rozsahu 24 hodin, zúčastnil se 1 učitel:
Učíme se společně – společné vzdělávání v pedagogické praxi III
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro SŠ,
zúčastnil se 1 učitel.
Jazykové vzdělávání:
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ DVPP v rozsahu 80 hodin, kurz anglického jazyka
absolvovali 3 učitelé.
Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ DVPP v rozsahu 80 hodin, kurz anglického
jazyka absolvovali 2 učitelé.
CLIL ve výuce na SŠ v rozsahu 60 hodin, kurz anglického jazyka absolvovali
4 učitelé.
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H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Burzy a prezentace škol - akce se konají v podzimním období v Jihočeském kraji. Cílem je
představit školu a seznámit zájemce o vzdělávání se školou, jejím vzdělávacím programem a
také zajistit nové žáky do 1. ročníků.
Burza škol Tábor – jednodenní přehlídka škol v hotelu Palcát v měsíci říjnu – tuto akci jsme
využili i k nabídce prohlídky školy, botanické zahrady.
V dalších období říjen a listopad se pravidelně se účastníme přehlídky škol táborského regionu
a burzy škol pořádané v Jindřichově Hradci, Pelhřimově, Písku, Strakonicích, Blatné,
Prachaticích, Třeboni a představujeme školu na schůzkách s rodiči v základních školách
regionu.
Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích - tradiční a zároveň největší prezentace škol
v Jihočeském kraji se konala v říjnu.
Otevírání svatomartinského vína 11.11. 2018
Vánoční koncert pro naše partnery, zaměstnance i žáky školy 17. prosince 2018
Soutěže se zemědělskou a ekologickou tématikou:
Bramborový květ - soutěže se zúčastňujeme pravidelně v měsíci říjnu. Žáci se umístili na
předních místech
Soutěž s ekologickou tématikou „Krajinář“ -účast žáků ze zemědělských škol celé České
republiky, zaměřená na ekologii v zemědělství
Den zemědělců okresu Tábor
Již tradičně jsme začali podzimní období v sobotu 6. října 2018 na Školním statku v Měšicích,
který je účelovým zařízením VOŠ a SZeŠ Tábor, a kde se konala v pořadí již 11. Den zemědělců
a venkova okresu Tábor. Hlavními pořadateli byli Okresní agrární komora Tábor, Zemědělský
svaz ČR územní organizace Tábor, VOŠ a SZeŠ Tábor a agentura Agrotom marketing.
Dne zemědělců se zúčastnil senátor pan Mgr. Větrovský, předseda senátu Ing. Štěch,náměstek
hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Jaromír Novák a představitelé Jihočeského kraje a Města
Tábora, Děkan Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity prof. Miloslav Šoch, zástupci Agrární
komory, Zemědělského svazu.
Od 10.00 do 17.00 byl školní statek otevřen veřejnosti. Pro velké množství návštěvníků byl
připraven kulturní program, výstava zemědělské techniky, malá chovatelská výstava drobných
zvířat, jízdy koňskými kočáry a na koních, ochutnávky výrobků z hovězího, vepřového, rybího
masa, ochutnávkami úspěšných regionálních produktů.
Pedagogové školy se svými žáky připravili soutěže s environmentální tématikou a ukázky
podzimní vazby květin. Naši pedagogové se stali významnými pořadateli chovatelské výstavy,
která je součásti Dne zemědělců.
Tuto akci využíváme též k možnosti propagovat zemědělské vzdělávání, naše projekty a školu,
přípravou vhodných propagačních materiálů.
Oslavy 100. výročí založení republiky – slavnostní shromáždění spojené s výsadbou lípy –
Lípa přátelství - společně s Obchodní akademií Tábor
Dny otevřených dveří
Pro zájemce o studium připravujeme pravidelně dva větší dny otevřených dveří, taktéž je
možnost prohlédnout si interiéry škol při Dni zemědělců a Burze škol v Táboře. V tyto dny je
otevřena i botanická zahrada a domov mládeže. 1. den otevřených dveří byl připraven v sobotu
24. 11. 2018. Zájemci si měli možnost prohlédnout nejen školu s dílnami, laboratořemi, ale i
domov mládeže, botanickou zahradu a školní statek se školní halou. Ve škole byla připravena
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pro zájemce též ukázka vánočního aranžování, aktivity pro zájemce o studium v rámci
jednotlivých zaměření.
Formou soutěží a her byl uspořádán 18. ledna 2019 2. den otevřených dveří, ve kterém
zájemcům v rámci různých aktivit bylo přiblíženo studium na škole a zodpovězeny konkrétní
otázky týkající se studia. Zájemci o zemědělskou techniku si mohli prohlédnout nejnovější řadu
traktorů Fendt.
Dny otevřených dveří využíváme též k publicitě projektů, na kterých pracujeme a pomocí nichž
připravujeme metodiky pro studium, zlepšujeme prostředí školy a statku.
Zemská výstava - polní den – 6. června 2019 na Školním statku Měšice firma Satein Union
prezentovala pokusy u obilovin, luskovin a na řepce za účasti odborné veřejnosti a žáků 2. a 3.
ročníků oboru Agropodnikání. Součástí výstavy byla prezentace zemědělské techniky. Žáci se
s pokusy seznamují po celé vegetační období a využívají je pro zpracování seminárních prací
ve 4. ročníku.
Den s technikou 19. června 2019 – prezentace školy v COP Sezimovo Ústí – navštívilo akci
800 žáků táborského regionu. – prezentace chemických pokusů, ochutnávka potravin, produktů
farmářů – med, sýry, možnost vytvoření vlastního aranžmá, ukázka techniky, chovu zvířat.
Prezentace školy ve vlastník stánku na výstavě Země živitelka 2018
Účast a umístění našich studentů v oblastních, krajských, celostátních i mezinárodních
soutěžích:
-

účast v krajském kole soutěže ENERSOL - 3. místo
účast na zemědělské soutěži „Bramborový květ“ v Humpolci – 4. místo
účast na celostátní soutěži středních škol Agropodnikání – 1. místo
účast v 1.a 2.kole Finanční gramotnosti – 3.ročník Ekonomika a podnikání, účast
v krajském kole soutěže Finanční gramotnosti
účast v soutěži SOČ - 6. a 8. místo s odbornými pracemi z oblasti chovu králíku a
hypoterapie
sportovní soutěže okresního významu

Společná prezentace školy a botanické zahrady:
Podzimní výstava hub
Tradiční výstava kaktusů
Výstava starých odrůd třešní – spolu s ing. Buzkem
Noc s Andersenem – Malý princ noční čtení v botanické zahradě – tradiční akce městské
knihovny a učitelek ČJ naší školy s využitím botanické zahrady
Literární soutěž – Nech brouka žít anb hmyz v botanické zahradě – dlouhodobý projekt
pracovnic botanické zahrady, městské knihovny. V souvislosti s tímto projektem byla
vyhlášena soutěž pro několik věkových kategorií a výstava keramických figurek hmyzu
Den Země – Kamínky života – kamínky poznání - soutěže pro žáky základní školy
Spolu s Městem Táborem – Dny zdraví
Cyklus přednášek o škole a botanické zahradě pro vzdělávací cyklus Svazu diabetiků–
PhDr. Bumerlová Projekt
V době letních prázdnin byla zpřístupněna botanická zahrada i veřejnosti.
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Aktivity školního roku 2018/2019 a jejich stručné zhodnocení:
1. Tvorba pedagogických dokumentů a materiálů:
Nové materiály nebyly vytvořeny, ve výuce byly využívány materiály vytvořené v rámci
projektu Zkvalitnění výuky IT v rámci projektu OPVK – „Šablony“, učebnice praxe vytvořená
pedagogickými pracovníky v průběhu projektu Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi
na zemědělské škole v Táboře.
Podíleli jsme se na revizích návrzích RVP oboru Agropodnikání.
Školní vzdělávací programy:
Kontrolujeme plnění ŠVP po stránce obsahové i kvantitativní.
Vedení školy kontroluje naplněnost vzdělávacích cílů ŠVP a v případě zjištěných nedostatků
zajišťuje nápravu. V rámci možností jsou ŠVP aktualizovány.
Udržitelnost projektu „Modernizace odborné a jazykové výuky s využitím IT na VOŠ a
SZeŠ Tábor“ a začlenění výuky do ŠVP.
V rámci udržitelnosti projektu byla výuka obohacena výuka o moderní technologie, zvláště při
výuce jazyků. Moderní jazykové laboratoře jsou pro nás velkým přínosem i ve vztahu
k výsledkům maturitní zkoušky.
Obor Péče o krajinu
Výuka podle schváleného akreditačního programu Péče o krajinu.
Bohužel zájem o tento typ studia klesá.
2. Využití
vzdělávacích
nejen zemědělství:

modulů

pro

celoživotní

vzdělávání

pracovníků

V roce 2018/2019 jsme nabízeli v rámci celoživotního vzdělávání
Akreditovaný kurzy MZe pro začínající zemědělce (bližší popis v celoživotního
vzdělávání) a Kurz ochrany rostlin.
3. Environmentální výchova a vzdělávání:
V naší koncepci nechápeme zemědělce jen jako výrobce potravin, ale i jako spolutvůrce
krajiny. Vedeme žáky k poznání a pochopení podstaty ekologických problémů a z toho
vyplývající nutnosti prosazovat udržitelný rozvoj. Svůj záměr jsme uskutečňovali jednak v
rámci pravidelné výchovně-vzdělávací práce, jednak v rámci dílčích akcí zaměřených na
EVVO, akce máme zakomponované v Plánu EVVO, koordinátorem je ing. Jankovská Zdeňka:
 Pravidelná výchova v rámci většiny předmětů vzdělávacího programu
Péče o životní prostředí a udržitelný rozvoj je zařazována do všech předmětů. V současnosti je
neustále zdůrazňován vliv zemědělství na krajinu ať v pozitivním i negativním smyslu. Žáci jsou
připravování na schopnost vést smysluplné diskuse na téma ochrany krajiny a zároveň využití
produkční schopnosti půdy, vody, rostlin, zvířat pro potřeby člověka. Neustále je zdůrazňován
význam ovzduší a jevů v něm probíhajících, vody, půdy a organismů, uvědomovali si, jaký
význam mají pro přírodu a člověka. Obdobně upozorňovali na zpětné působení člověka na
jednotlivé složky životního prostředí – ať už kladné, ovlivňující příznivé utváření krajiny a
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produkční schopnost půdy i organizmů, či záporné způsobující řadu negativních jevů
poškozujících přírodu, rostliny a živočichy včetně člověka. Za významný moment
environmentální výchovy a vzdělávání považujeme moment, kdy jsou žáci schopni uvědomit si,
že zemědělec plní důležitou funkci nejen při produkci surovin pro výrobu potravin, ale i při péči
o krajinu a že vhodnými a citlivými zásahy přispívá k udržitelnosti jejích funkcí a života vůbec.
Ve vyšší ročnících jsou seznamování s legislativou v zemědělství týkající se životního prostředí
a v praktickém vyučování na školním statku se mohou setkat i s důsledky legislativy pro
praktické zemědělství, učí se pracovat s odbornými programy, mající vliv na zemědělskou
výrobu, životní prostředí, i získávání dotací.


Dílčí akce zaměřené na EVVO











Odborné exkurze financované JK – Vimperk, Borovany
Od věků sloužím člověku – Praha Zemědělské muzeum
Přírodní zahrady Plavsko
Pravidelné setkávání KEV Jihočeského kraje
Soutěž „Enersol – energie“ – žáci 2. a 3. ročníků – účast
v mezinárodním týmu
Žáci středních škol Tábora „Navrhni projekt“ – regionální kolo
soutěže – úprava botanické zahrady
Oživení botanické zahrady – prezentace projektu na Mládežnickém
fóru Zdravé město v Táboře
Soutěž základních škol v Botanické zahradě „Den země
v botanické zahradě“ Kamínky poznání
Výsadba skalkoviště projektu sv. Anna – v rámci smluvní
spolupráce
Akce „Ukliďme Česko“ - úklid okolí školy, botanické zahrady a
školního statku

4. Přidružená škola UNESCO:
Především díky vcelku úspěšnému prosazování environmentální výchovy a vzdělávání a
myšlenek „evropanství“ byla škola zařazena mezi tzv. Přidružené školy UNESCO. Zapojení
spočívá v aktivní účasti žáků do některých akcí vyhlašovaných Českou komisí pro
UNESCO. Jedná se především o akce podporující výchovu k solidaritě, příznivému vztahu
k životnímu prostředí a mezinárodní spolupráci.
Naším hlavním zaměřením v rámci ASP-net zůstává jako i v předchozích letech:
- Výchova k ochraně životního prostředí
- Výchova k udržení a záchraně kulturního dědictví
- Výchova k dodržování lidských práv
V roce 2018/19 jsme se i nadále zapojovali do akcí, které souviseli s prosazováním
environmentální výchovy a vzdělávání, udržitelným rozvojem.

Výchova k ochraně životního prostředí:
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-

-

-

-

-

Výzdoba školy – již tradiční projekt, jehož cílem je zlepšení nejbližšího prostředí využití sukulentů, pokojových rostlin – péče o tyto rostliny je ponechána na žácích 2.
a 3. ročníků zaměření zahradní a krajinářské úpravy a na členech KEV
Účast na akcích pořádaných odborem životního prostředí v Táboře – duben – Den Země
Uspěli jsme s projektem Oživení botanické zahrady, který naši žáci představili na
Mládežnickém fóru v rámci akce městského úřadu Zdravé město.
Naše škola pořádá již tradiční znalostní soutěže pro žáky ZŠ – Kamínky života, kamínky
poznání a soutěž pro žáky SOŠ -Krajinář. Při soutěžích využíváme prostředí naší
botanické zahrady.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Táboře a botanickou zahradou proběhl již 5.
ročník literární soutěže pro žáky MŠ a ZŠ tentokrát na téma Řekni to květinou aneb růže
v botanické zahradě.
Jsme hrdi na to, že škole byl propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně do
roku 2020 za výchovu a vzdělávání žáků i veřejnosti v oblasti ochrany životního
prostředí

Výchova k udržení a záchraně kulturního dědictví:
Projekt je zpracován skupinou humanitních předmětů a náplní projektu v jednotlivých ročnících
je:
- Historie regionu – památky – seminární práce, exkurze
- Vývoj typů umění - vyhledávání uměleckých slohů – skupinový projekt
- Společenské chování – oblékání, vystupování na významných společenských
událostech, společná návštěva divadelních představení
- 3. ročník celoroční projekt Člověk a příroda – Stromy kolem nás
- Spolupráce s městskou knihovnou v Táboře – na projektu Noc s Andrsenem, při kterém
se nejen četlo, ale soutěživou formou se poznávala botanická zahrada.
- Turismus - Zvyky a tradice v regionu – adventní výstava spojená se zpěvem koled a
recitací.
Výchova k dodržování lidských práv:
1. ročníky – září 2018 - zdůraznění pospolitosti v třídním kolektivu, týmové práce,
pozitivních vztahů – dodržování mezilidských vztahů – Adaptační program Start
Výcvikový program v sociálních dovednostech, efektivní komunikaci pod vedením
zkušených psychologů, třídních učitelů
2. a 3. ročník - sbírka pro postižené a handicapované děti pro nadaci Rolnička – jednalo
se již o 16. ročník veřejné sbírky „Rolničkové dny“ na podporu Centra denní ch služeb
pro dospělé lidi s těžkým mentálním postižením. Žáci obdrželi od „Centra“ za nejvyšší
vybranou částku poděkování s malým dárkem.
Jako přidružená škola UNESCO jsme v projektových dnech ve šk. roce. 2018/19 realizovali
obě témata a to:
Osudové osmičky v českých dějinách
– přednáška na téma Historický přehled právních vztahů k půdě (ing. M. Kaňková)
ve spolupráci s KEV a za účasti žáků i odborné veřejnosti.
- školní nástěnku na téma osudových osmiček se zaměřením na český venkov připravili
žáci 2. ročníku.
Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru
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4. ročník uspořádal besedu s žákyní Nelou Truhlářovou, která velice úspěšně
reprezentuje oddíl ploutvového plavání doma i v zahraničí. Hovořila o tréninku,
přípravě na soutěž, výstroji, o mezinárodních soutěžích a hlavně o sportovních
zážitcích, o přátelství mezi sportovci.
ve všech ročnících se učitelé TV zaměřili na pestrost sportovních aktivit: bruslení a
lyžování na zamrzlém Jordánu, lezecká stěna, laser game, jumping, florbal, basketbal,
volejbal, fotbal, lehká atletika, kin-ball.

I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2018/2019 bylo provedeno elektronické zjišťování INEZ v počítačové
gramostnosti a byla vykonána inspekční činnost v období prosinec 2018.
Inspekční zpráva je k dispozici v ředitelně školy.

J) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018
Hospodářský výsledek za rok 2018 celkem 1 533 tis.Kč je tvořen hlavní činnost školy – 113
tis.Kč a doplňková činnost školy 118 tis.Kč - tvořeno z pronájmů, pořádaných kurzů ,
ubytování a stravování – bude použito na vybavení domova mládeže.
Činnost školního statku 1 302 tis. Kč - zisk z prodeje zemědělských komodit.
Tabulková část – viz příloha
K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2018/19 jsme byli zapojeni do 3 zahraničních projektů, 2 projekty jsme podali
a získali finanční prostředky pro školní rok 2019/20.
Společná budoucnost bavorského a jihočeského zemědělství“ je setkání mladých lidí, studentů
vyšší odborné školy a maturantů střední školy ve věku 18 - 23 let zemědělské školy v Táboře
a ve Straubingu . Každého setkání (čtyřdenní výjezd do Straugingu (6.-9.11.) a třídenní výjezd
do Tábora (29.11.-1.12.) se zúčastní vždy 20 studentů školy a dva doprovázející učitelé.
Hlavní náplní výjezdu jsou odborné exkurze, kdy jsme do projektu vybrali špičkové provozy
na obou stranách hranice – cukrovar, minipivovar, výrobce krmiv, malé farmy i velké
zemědělské podniky s ukázkami technologií dojení a chovu skotu, chovu drůbeže, technologií
v obnovitelných zdrojích energií nebo tzv. precizního zemědělství. V rámci projektu jsme
navštivili partnerskou školu a vzájemně prezentovali školy. Chceme, aby se mladí lidé
vzájemně poznali, mohli porovnat obě zemědělské školy a navázat česko-německé
partnerství. Projekt cílil i na spolupráci institucí a vedení obou škol a předpokládá spolupráci
i v budoucnu.
V listopadu a květnu byli žáci na 14 denním pobytu v italském Spoletu na rodinné farmě.
V rámci po projektové spolupráce s partnery ze škol v italském Aueru a rakouském St. Florianu
se v červnu 2018 zúčastnili žáci ze St. Florianu , společného setkání zaměřeného nejen na
odborné školství, ale i kulturu.
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L) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
1. Vzdělávací základna resortu MZe:
Kurz obecných zemědělských činností
Rekvalifikační kurzy opravňující mladé zemědělce k podnikání v zemědělství a na jejichž
základě mají možnost získání dotací. Pro provádění kurzů obecných zemědělských činností
v rámci Rekvalifikačního vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zemědělství
České republiky máme prodlouženou akreditaci. Zájem zemědělské veřejnosti o tento
vzdělávací kurz neustále trvá, a to zejména u mladých uchazečů o podporu Programu rozvoje
venkova – Zahájení činnosti mladých zemědělců. Tito žadatelé o podporu musí prokázat
minimální zemědělskou kvalifikaci, a pokud nemají požadované vzdělání, je pro ně adekvátní
náhradou rekvalifikační kurz. Rozsah rekvalifikačního kurzu pro výkon obecných
zemědělských činností je stanoven příslušnou směrnicí na 300 hodin.
Kurz se uskutečňuje prezenční formou studia v rozsahu 150 vyučovacích hodin včetně
samostudia, individuálních konzultací, zpracování závěrečného projektu a 150 hodin
požadované praxe v zemědělském podniku. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která se
sestává z úspěšného zpracování písemného testu a ústní obhajoby zadaného závěrečného
absolventského projektu. Účastník kurzu po splnění všech základních podmínek obdrží platné
osvědčení – certifikát.
Opětovně nám byla obnovena akreditace pro Kurz pro práci s chemickými přípravky na
ochranu rostlin,
Cvičná škola Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské
univerzity Praha:
Škola zajišťuje odborné a metodické vedení budoucích učitelů odborných zemědělských
předmětů. Pedagogové školy působí jako cviční učitelé a škola jako vzorové pracoviště
z hlediska organizace a koncepce vzdělávacího procesu. Ve školním roce 2018/2019 jsme
studenty IVP CZU nepřipravovali. |Naši lektoři a koordinátoři se zapojili do aktivit ČZU a
IVP a zúčastnili se semináře k odbornému vzdělávání v Praze v měsíci září.
2. Centrum odborného vzdělávání:
Byli jsme jmenování COV Ministerstvem zemědělství. Na základě tohoto jmenování jsme
čerpali prostředky na nákup učebních pomůcek investičního charakteru – postřikovač.
3. Škola jako autorizovaná osoba dle zákona 179/2006
V dubnu 2009 jsme získali autorizaci pro dílčí kvalifikace - Chovatel koní, Ošetřovatel koní,
Krajinář, Údržba veřejné zeleně, Zelinář, Ovocnář, Vazačské práce. Za celou dobu trvání
autorizace byli přezkoušeni 3 zájemci o dílčí kvalifikace ve Vazačských pracích a Údržbě
veřejné zeleně.
Vzhledem k velice malému zájmu a po dohodě s MZe prodloužíme autorizace, o které bude
skutečně zájem.

M) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
Realizované projekty
OP VVV – Šablony „Vzdělávání ve škole“ – DVPP, stáže, CLILL, odborníci ve výuce aj.
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IROP
- Rekonstrukce cvičné haly školního statku v Měšicích a modernizace
přírodovědné a odborné učebny – celková částka na projekt 22 mil Kč – projekt podán v roce
2016 a v roce 2018/19 realizován a dokončen.
Jihočeský kraj – Podpora odborných exkurzí – s ekologickou tématikou – nakládání s odpady
15 000 Kč
MZe – finanční podpora 1 660 000 Kč na nákup učební pomůcky pro školní rok 2018 /19
postřikovač
Město Tábor – Přírodní zahrada v botanické zahradě 18 300 Kč
Obnova rozária – 5 200 Kč
Bylinková zahrada „Cesta k práci“ – projekt realizovaný s JHK- určený pro 4. ročníky. Projekt pokračoval
z předchozího roku a podpořil zájem žáků o obor vzdělání formou workshopů, besed, systémů
vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, personálních otázkách.

N) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Ve škole nepůsobí odborová organizace
Spolupráce školy se sociálními partnery:
Agrární komora, Zemědělská agentura ministerstva zemědělství, CSV, Zemědělský svaz,
Asociace soukromých zemědělců, zemědělské podniky, společnosti i soukromníci, podniky
služeb pro zemědělství, zpracovatelské potravinářské podniky, pozemkový úřad, Odbor
životního prostředí MěÚ, Katastrální úřad, Pedagogicko-psychologická poradna, Úřad práce,
Asociace soukromých zemědělců. Zemědělský svaz, Reprogen,
Agrosoft – etologická sledování na školním statku, provázanost na JCU ZF, ročníkové práce
žáků
MAS Táborsko – přednášková činnost, účast žáků na pobytech mladých lidí v Polsku a na
Slovensku
Pottinger – smluvní spolupráce – exkurze, přednášky, praxe
Saten – Union – šlechtitelská firma – smlouva o spolupráci, polní pokusy
Spolupráce „Lom sv. Anna“ – osázení skalky v unikátní přírodní rezervaci v Táboře
Spolupráce má dlouholetou tradici a pro školu je nezbytná. Pomáhá nám především na těchto
úsecích:
- zajištění kvalitní individuální praxe žáků na špičkových pracovištích okresu /v průběhu
školního roku spolupracujeme s 10 podniky a s 30 odbornými pracovišti při zajišťování
individuální odborné praxe posluchačů VOS/
- zapracování požadavků rodičů, praxe a trhu práce do ŠVP, vzdělávacích programů
vytvářených v rámci projektů – efektivní připomínky, názory nám pomáhají inovovat ŠVP
- při volbě námětů pro absolventské práce
- konzultace odborné problematiky při tvorbě výhledových projektů koncepce školy
- zpracování oponentských posudků na absolventské práce posluchačů VOS
- pomoc při zajišťování výuky speciální odborné problematiky /především u VOS a v rámci
realizace rekvalifikačního Kurzu pro zemědělce/ – dlouhodobě spolupracujeme s
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pracovníky Odboru ŽP MěÚ, Pozemkového úřadu a zemědělskými odborníky s podniků
zabývajícími se výrobou a prodejem moderních technologií Farmtec, Bauer, Agrozet,
Pottinger
pomoc při vyhledávání vhodných pracovních míst pro absolventy / pravidelně
zprostředkujeme kontakty vhodných žáků s pracovišti žádajícími vhodný typ na obsazení
pracovního místa naším absolventem/
Zástupci Agrární komory, Asociace soukromých zemědělců, Městského úřadu Tábor jsou
zastoupeni ve školských radách SZeŠ a VOŠ
Spolupráce v oblasti šlechtění rostlin - polní pokusnictví a prezentace školního statku při
zemská výstava - polních dnech (červen) – polní pokusnictví žáci využívají i pro zpracování
seminární ročníkové práce 3. a 4. ročník.

O) Zahraniční spolupráce
V rámci poprojektové spolupráce s partnery ze škol v italském Aueru a rakouském St. Florianu
jsme neuskutečnili větší společné setkání. Škola – studenti ze St, Florianu nás navštivili 27.6. a
v rámci společného setkání si prohlédli nejen školu, školní statek a botanickou zahradu, ale i
město Tábor.

P) Mimoškolní a volnočasové aktivity:
Mimoškolní a volnočasové aktivity navazují na předcházejících léta a lze ji rozdělit do 2 oblastí:
1. Zájmová, občanská a další sdružení působící při škole:
Občanské sdružení zemědělské školy Tábor, z s. - sdružení příznivců školy z řad sociálních
partnerů školy a rodičů -podporuje aktivity školy a pomáhá při jejich realizaci
Občanské sdružení domova mládeže, z. s. – sdružení zájemců o aktivity domova mládeže,
hlavně z řad rodičů a plnoletých ubytovaných
Jezdecký klub - pomáhá při rozvíjení zájmových aktivit žáků – výstavy, jezdecké licence,
startovné,
Klub ekologické výchovy - realizuje ekologické aktivity (viz EVVO vzdělávání)
Školní sportovní klub
- do jeho činnosti je zapojena většina žáků školy podporuje mimoškolní sportovní aktivity
Zájmová skupina mladých chovatelů – aktivita našich žáků a učitele chovu zvířat – cílem je
dozvědět se více o drobných hospodářských zvířatech, pomáhat s aktivitami u voliérových
chovů v botanické zahradě, navštívit chovatelské výstavy. Skupina se rozšířila o „vodiče“ – tj.
skupina žáků, kteří pod vedením ing. Navrátilové se učí předvádět velká hospodářská zvířata
na výstavách, učí se připravovat tato zvířata na výstavy. Velký úspěch na Agrosalónu Země
živitelka 2019, kde předváděli skot.
2. Účast žáků v zájmových a mimoškolních aktivitách:
Sportovní akce:
Ve školním roce 2018/2019 se žáci zúčastnili:
Přebory SŠ:
- Přebor SŠ v atletice - Pohár Corny
- Přespolním běhu
- Vánoční turnaj tříd ve florbalu
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Turnaj SŠ ve florbalu
Turnaj SŠ ve futsalu
Přebor SŠ ve volejbalu – dívky
Účast na přeboru SŠ v košíkové
Účast na turnaji SŠ ve fotbalu
LVVK Itálie – Aprika

Aktivity se vzdělávací náplní:
Žákovské projekty a vzdělávací aktivity
Celoroční projekt ke 100. výročí vzniku republiky:
 Projekt „Lípa a já“
 Celoroční projekt „Co by měli cizinci vědět o České republice
 Kulturně historické exkurze do Prahy – návštěva reprezentačních prostor Pražského
hradu, komentovaná procházka Královskou cestou
 Projekt pro 1. ročníky „Jak se žilo v Táboře před 100 lety“
Žáci 1., 2. a 3. ročníků v rámci projektových týdnů pracovali na žákovských projektech, které
vychází ze ŠVP - žáci 1. ročníků společně pracovali v rámci projektového týdne na tématu
„Člověk a životní prostředí“, žáci 2. ročníků na tématu „Člověk a svět práce“ a žáci 3. ročníku
„Občan v demokratické společnosti“
Cílem je formou činnostních aktivit učit žáky řešit jednoduché i složitější problémy, jednat
s lidmi, využívat informační technologie a pracovní dovednosti a prezentovat výsledky své
práce na veřejnosti. Zpracované projekty žáci prezentovali ve třídách v souvisejících
předmětech.
Žáci 4. ročníku prezentují své ročníkové práce, které jsou zaměřeny na zemědělskou odbornost
– jejich zpracování a následné hodnocení je jedním z podkladů pro hodnocení z předmětu
Praxe.
Beseda s pracovníky Úřadu práce v Táboře
Návštěva Okresního soudu
Přednáška ing. Veselého o činnosti živnostenského úřadu , p. Černé o činnosti SSZ,
finančního úřadu
V rámci projektu Cesta k práci beseda s finančníky, personalisty
Návštěva Národní výstavy v Brně
Zemědělská výstava Kámen
Agropartner Soběslav
Přednáška o bezpečném provozu – Policie ČR
Návštěva Škody Mladá Boleslav – v rámci projektu Cesta k práci
Školní zájezd do Vídně, s odborným výkladem a prohlídkou města
Návštěva centra Auritus, PorCeTa, Fokus
Projekt „Jordán“ ve spolupráci s Gymnáziem Tábor
Kulturní a estetická činnost:
Akce ve spolupráci s Městskou knihovnou Tábor
 Noční čtení Noc s Andersenem- Strom pokladů - pro žáky ZŠ a s využitím botanické
zahrady
 Soutěž pro děti – Jak skřítek hledal domov
 Literární soutěž – Není na světě byliny, aby na něco nebyla spolu s výstavou herbářů
v městské knihovně
 Literární soutěž „Řekni to květinou“
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Návštěva kulturních, divadelních představení a přednášek v Táboře i v Praze
Pomoc žáků při výzdobě školy suchou květinovou vazbou, vánoční a velikonoční výzdobě
Žáci ubytovaní na domově mládeže zajistili vánoční a velikonoční výzdobu společných prostor
a připravili kulturní pásma k oběma příležitostem
Řada ubytovaných na DM navštěvovala divadelní a filmová představení, středisko volného
času mládeže, taneční hodiny apod.
Beseda o československých letcích R.A.F v 2. světové válce
Beseda s pamětnicí p. Brabcovou o životě v První republice.

Q) Záměry školy, směr dalšího vývoje:
Ve školním roce 2019/20 nás čeká několik větších akcí. Jedná se o akce financované
z evropských fondů, financované Jihočeským krajem z FRŠ, Ministerstvem zemědělství ale i
akce dlouhodobě plánované a dané koncepcí školy. Jedná se o pokračování rekonstrukcí na
školním statku, stavební úpravy kolbiště, rekonstrukce obloukového skleníku v botanické
zahradě, nákup zemědělské techniky.
Předpokladem rozvoje školy je dostatek žáků a studentů, odpovídající studijní výsledky a u co
největšího počtu žáků zakončení studia maturitní zkouškou a absolutoriem.
Naším cílem je
- Zvýšit počet žáků ve škole a zajistit naplněnost tříd žáky majícími zájem o studovaný
obor
- Zvýšit úspěšnost u maturitní zkoušky - hlavně matematika
- využívat IT pro výuku a zajištění požadovaných dovedností pro praktické použití IT –
odborné programy chovu zvířat, pěstování rostlin, ekonomiky, komunikace se SZIF,
- kvalitní praktická příprava na pracovišti školního statku i u partnerů s možností využití
projektů financovaných z ESF,
- trvalá spolupráce se zemědělským sektorem v regionu, spolupráce se zahraničními
školami
- zjišťování potřeb trhu práce a následně aktualizace zaměření vzdělávacích programů
- propojit střední, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání, spolupracovat se
zemědělskými univerzitami a fakultami i v projektové činnosti,
- nadále nabízet celoživotní vzdělávání - KOZČ, specializační kurzy,
- propagovat české zemědělství, zemědělské školství, zdravý životní styl s využíváním
regionálních produktů,
- environmentální výchovu zcela nenásilně začleňovat nejen do výuky, ale i do hospodaření
na školním statku, tak aby se stala nezbytnou součástí života každého člověka,
- na školním statku dle finančních možností zavádět nové technologie v rostlinné výrobě,
živočišné výrobě, zpracování produktů – zpracovat dlouhodobou koncepci školního
statku a zajistit její financování (PRV, Jihočeský kraj, MZe…),
- maximálně využívat cvičnou halu a najít finanční prostředky pro minimlékárnu a
moštárnu
- zajistit neprůjezdnost pro cizí subjekty přes školní statek – začal se budovat obchvat
- využívat DVPP – zvyšovat jazykovou gramotnost, zvyšovat odbornost, počítačovou
gramotnost, neustále se sebevzdělávat
- se žáky pořádat exkurze, workshopy v rámci odborných předmětů, ale i výuky cizích
jazyků – nejen zahraničí, ale i významná místa ČR
- ve výchovné oblasti se zaměřit na dodržování zásad zdravého způsobu života, pokračovat
v protidrogovém a kariérovém poradenství, dbát pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví,
snižovat absenci žáků, motivovat žáky ke studiu a celoživotnímu učení, udržet pozitivní
atmosféru ve třídách a škole
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v budově školy pokračovat v započaté rekonstrukci elektroinstalace – rok 2019 byla
rekonstrukce zahájena.

R/ ŠKOLNÍ STATEK V MĚŠICÍCH:
(účelové zařízení VOŠ a SZeŠ Tábor)
Výměra školního statku k 31.12. 2018 348 ha zemědělské půdy z toho 302 ha půdy orné.
Počet zaměstnanců : 13.
Rostlinná výroba:
Osevní plocha a výnosy:
celkem oseto 161 ha obilovin s průměrným výnosem na 1 ha 6,13 t,
z toho pšenice oseto 102,84 ha s výnosem 5,87 t / ha.
Živočišná výroba:
Průměrné stavy hospodářských zvířat a užitkovost
Průměrný stav

Užitkovost

Dojnice

122,47

8 994 l / kus a rok

MCHS

111,09

0,82 kg / kus a den

Prasata žír

247,67

0,87 kg / kus a den

Tržby za 2018
Živočišná výroba : mléko
jatečná zvířata
Rostlinná výroba: obiloviny, řepka

8 390 tis. Kč
3 543 tis. Kč
4 209 tis. Kč

Výsledek hospodaření k 31. 12.2018 zisk 1 301 tis. Kč.

PŘÍLOHY:
1. Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu
2. Rozbor hospodaření školního statku 2018
3. Hospodaření školy za rok 2018 – tabulky
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO
PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název a adresa školy, pro
kterou platí závěrečná zpráva
o plnění MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon na ředitele
E-mail na ředitele

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor
Náměstí T. G. Masaryka 788, Tábor 390 02
Ing. Blažena Hořejší
381 252 686
reditel@szestabor.cz

Školní metodici prevence
Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem
Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence
Sám
Vlastní
S výchovným poradcem
kabinet
S jinými pedagogy
Školní preventivní tým *)

počet
1
ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE

metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd.
Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní plán
RCH – Rizikové chování
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence
*)

Získané finanční prostředky určené na prevenci RCH
Škola žádala formou grantů,
víceúčelových dotací, atd. od:
-----

I.

Účel

Získaná celková částka

PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU

Vzdělávací akce pro pedagogický sbor v oblasti prevence RCH
Název a odborné zaměření vzdělávání
Datum konání
Realizátor – organizace,
odborník
Akce v rámci projektu „Vzdělávání ve
škole“
Kurz efektivního učení a rozvoje paměti
13. 5. 2019
Zřetel
2 vychovatelé
Vybrané problémy interkulturní
6. 11. 2018
Descartes
komunikace
1 vychovatel
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Mentoring

4. 4. 2019
2 učitelé
Kreativní techniky a nástroje pro kariérové 16. 6. 2018
vzdělávání
1 učitel
Úvod do kaučingu v kariérovém
30. 4. 2019
poradenství
2 učitelé
Improvizace ve škole
20. 11. 2018
1 vychovatelka
Právní minimum pro pedagoga
15. 11. 2018
1 vychovatel
Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo
17. 4. 2019
konflikty začnou ovládat jeho
1 učitel,
1 vychovatel
Využití projektové metody při práci ve třídě 15. 5. 2019
s integrovanými nadanými žáky
3 učitelé
Školní třída jako komunita
17. 10. 2018
1 učitel
Komunikace v praxi středoškolských
13. 11. 2018
pedagogů
1 učitel
Podpora žáků v rámci inkluzivního
30. 4. 2019
vzdělávání
učitelů

Descartes
NIDV
VISK
Descartes
Descartes
Descartes

NIVD
Descartes
Descartes
Descartes

Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence RCH
Název a odborné zaměření vzdělávání

Datum konání

Konference „Dny prevence“

26. a 27. 9. 2018

Program „Emoce – Vztek – Agrese a jejich 30. 8. 2018
role v životě“
Vzdělávací program „Komunikace ve škole 22. 3. 2019
aneb Jak odolat manipulaci ze strany rodičů
a žáků“
Setkání ŠMP nebo výchovných poradců
1. 10. 2018

Realizátor – organizace,
odborník
Prevalis, Praha
Theia, České Budějovice
PhDr. Svobodová
PPP Tábor

II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
(Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce,…)
Název aktivity
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Den zemědělců a venkova – ve spolupráci s Agrární
komorou

Datum konání Vedoucí
programu
24. 11. 2018 Ředitelka školy
18. 1. 2019
Zástupkyně
ředitele školy
6. 10. 2018
Ředitelka školy
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Slavnost otevírání svatomartinského vína

11. 11. 2018

Vánoční koncert

19. 12. 2018

Výstava „Technika nás baví“

19. 6. 2019

Rodičovské schůzky
Schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků
Konzultační hodiny všech učitelů, zejména třídních
Výchovné komise

Bontea,
Prokopová –
marketingový
tým
Bontea,
Prokopová –
marketingový
tým
Bontea,
Prokopová –
marketingový
tým,
učitelé
odborných
předmětů
Třídní učitelé

5. 10. 2018
29. 11. 2018
5. 4. 2019
13. 6. 2019
Ředitelka školy
po celý šk. rok
4x
Ředitelka školy,
během celého
výchovný
šk. roku
poradce, ŠMP,
třídní učitelé

17. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov
(aktivity, které nereagují na aktuální problémy)
Název aktivity
Adaptační kurz
START

Zaměření (např. prevence
drogových závislostí,
šikany…)
budování třídních
kolektivů, prevence
šikany, lepší adaptace na
středoškolské studium

Datum
konání

Věková skupina Realizátor

4. a 5. 9.
2018

1. roč.

třídní učitelé 1.
roč. (Navrátilová,
Šandera)
Petrová – ŠMP,
Šmídová –
výchovný
poradce,
Šťastná – učitelka
Tělesné výchovy
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Adaptační program
realizovaný v rámci
výuky občanské
nauky v 1. pol. 1. roč.

Seznámení se školou,
1. pololetí 1. roč.
vhodné strategie přípravy šk. roku
na výuku, autoregulace,
sebepoznání, poznávání
druhých, komunikační
dovednosti

Petrová – učitelka
Občanské nauky

Celoroční projekt ke
100. výročí vzniku
samostatného
Československa

Vztah k vlasti, národní
hrdost, uvědomělé
občanství
- sázení lípy přátelství
- školní turnaj o Pohár
republiky
- projekt „Lípa a já“
- projekt „Co by cizinci
měli vědět o České
republice“

1. – 4. roč.

Bumerlová,
Petrová,
Brázdová,
Šťastná, Černá,
Kopecká,
Kvasničková –
učitelky
všeobecně
vzdělávacích
předmětů

lekce „Drogové
závislosti“ v rámci
předmětu Občanská
nauka
lekce „Sociálně
patologické jevy“
v rámci předmětu
Občanská nauka
lekce „Jak si
nenechat ublížit“
v rámci předmětu
Občanská nauka
lekce „Lidská
sexualita“ v rámci
předmětu Občanská
nauka
lekce „Sociální
chování“ v rámci
předmětu
Psychologie
lekce „Sociální
komunikace“
v rámci předmětu
Základy
společenských věd
lekce „Demokracie“
v rámci předmětu
Základy
společenských věd

25. 10.
2018

a dále
během
celého šk.
roku

Prevence drogových
závislostí

březen,
duben
2019

1. roč.

Petrová – učitelka
Občanské nauky

Prevence šikany, rasismu
a xenofobie

květen
2019

1. roč.

Petrová – učitelka
Občanské nauky

Nácvik bezpečného
chování ve volném čase,
zvýšení informovanosti o
rizicích sexuálního
zneužití, obchodu
s ženami
Rizika sexuálního života,
pohlavně přenosné
choroby, sex a drogy,
prostituce, výchova proti
homofobii
Nácvik sociálních
dovedností – sociální
percepce, komunikace

květen
2019

1. roč.

Petrová učitelka
Občanské nauky

červen
2019

1. roč.

Petrová – učitelka
Občanské nauky

2. pololetí 4. roč.
šk. roku

Petrová – učitelka
Psychologie

Uvědomění si vlastní
pozice ve skupině

duben
2019

2. roč.

Šťastná – učitelka
Základů
společenských
věd

Výchova k uvědomělému říjen 2019 3. roč.
občanství

Šťastná – učitelka
Základů
společenských
věd
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lekce „Životní cíle“
v rámci předmětu
Základy
společenských věd
lekce „Poskytování 1.
pomoci“ v rámci
předmětu Základy
společenských věd
téma „Rizikové
chování teenegerů“
ve výuce cizích
jazyků
lekce „Bezpečné
chování
v kyberprostoru“ ve
výuce Výpočetní
techniky
lekce „Bezpečnost
v dopravě“ ve výuce
Technických zařízení
a dopravy

Uvědomění si životních
cílů

prosinec
2018

4. roč.

Posilování zdravého
životního stylu, prevence
onemocnění, zásady
poskytování 1. pomoci
Prevence rizikového
chování

2. pololetí 4. roč.
šk. roku
průběžně

4. roč

Prevence internetové
kriminality

průběžně

2. – 4. ročník

Prevence rizikového
chování v dopravě

průběžně

1. – 3. ročník

lekce „Jedovaté a
drogy poskytující
rostliny“ ve výuce
Nauky o životním
prostředí a Pěstování
a ochrany rostlin
lekce „Trestný čin“
v rámci předmětu
Podnikání a právo
Návštěva hlavního
líčení okr. Trestního
soudu v Táboře
Lekce „Finanční
gramotnost“ v rámci
předmětů Účetnictví
a Ekonomika a
management
lekce „Bezpečí při
sportovních
aktivitách“ v rámci
výuky Tělesné
výchovy a
sportovních kurzů
Aktualizace
informací na
nástěnce ŠMP

Prevence zneužívání OPL průběžně

1. – 3. ročník

Šťastná – učitelka
Základů
společenských
věd
Šťastná – učitelka
Základů
společenských
věd
Černá, Kopecká,
Kvasničková –
učitelky cizích
jazyků
Říha, Šandera,
Kučerová –
učitelé Výpočetní
techniky
Hák, Lamač,
Hamr – učitelé
Technických
zařízení a
dopravy
Jankovská,
Šmídová, Šandera
– učitelé Nauky o
životním prostředí
a Pěstování a
ochrany rostlin
Šťastná – učitelka
Podnikání a práva

Popis trestného činu
držení a distribuce OPL,
sankce
Soudní řešení trestného
činu

září 2018 4. roč.

23. 10.
2018

4. roč. a 1.E

Šťastná – učitelka
Podnikání a práva

Ochrana soukromého
vlastnictví, finanční
gramotnost

1. pol.

4. roč.

Prevence rizikového
chování při sportu

průběžně, 1. – 4. roč.
leden a
červen
2019

Bartáčková,
Bontea – učitelky
Účetnictví a
Ekonomiky a
managementu
Šťastná, Černá –
učitelky Tělesné
výchovy

Zvyšování informovanosti průběžně

Petrová – ŠMP
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Konzultační hodiny Diskrétní řešení osobních průběžně
a vztahových problémů
ŠMP a další
výchovné poradkyně žáků, doporučení
odborníkům –
psychologové, psychiatři,
specializovaná pracoviště

Petrová – ŠMP a
výchovná
poradkyně
Šmídová –
výchovná
poradkyně

Jednorázové aktivity pro žáky
(Přednáška, projekce videofilmů – pouze informativní programy, pro více žáků, tříd
najednou)
Název aktivity, akce
„Blázníš? No a!“ – seminář o duševním zdraví, destigmatizaci
duševních onemocnění – 4. roč.
Přednáška „Kyberšikana“ – 1. – 4. roč.
Beseda v centru adiktologických služeb AURITUS – 1. roč.
„Hra na hraně“ – prožitkový seminář o patologickém hráčství
– 1. roč.
Divadelní představení „České divadlo 20. století“ v aule školy

Datum
Realizátor
14. 9. a 26. 9. FOKUS Tábor
2018
1. 3. 2019
5. 3. 2019
13. 6. 2019
17. a 24. 6.
2018
17. 1. 2019

Kulturně historická exkurze – Pražský hrad, Královská cesta –
3. roč.
Komentovaná prohlídka budovy Divadla Oskara Nedbala

8. 10. 2018

Divadelní představení „Batacchio“, „Maryša“, „Anna
Karenina“, „Like Shakespeare“
Filmová představení „Hovory s TGM“, „Bohemian Rapsody“

celý školní
rok
17. 12. 2018,
31. 1. 2019
květen 2019

Mládežnické fórum „Zdravé město“ – tvorba a prezentace
žákovského projektu – 3.B
„Ukliďme Česko“ – zapojení žáků 1. roč. do úklidových prací
– trvale udržitelný rozvoj, péče o životní prostředí, prevence
vandalismu
Odborné exkurze do skládek komunálního odpadu – trvale
udržitelný rozvoj, péče o životní prostředí, prevence
vandalismu

13. 6. 2019

5. 4. 2019

13. 9. 2018
3. 10. 2018

11. 10. 2018

Policie ČR, por.
Doubek
AURITUS Tábor
PorCeTa
Divadélko pro
školy
Pražský hrad
Divadlo Oskara
Nedbala
Divadlo Oskara
Nedbala
Kino Svět Tábor
MěÚ Tábor
MěÚ Tábor,
Jankovská –
vedoucí Klubu
ekologické
výchovy
Jankovská –
vedoucí Klubu
ekologické
výchovy
JIHOSEPAR
Vimperk
Skládka
komunálního
odpadu
Borovany
Odpady Písek
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Účast na charitativních aktivitách – „Bílá pastelka“, „Rolnička“
– 1. – 3. roč.
Beseda v Městské knihovně Tábor „Českoslovenští letci RAF“
(zločiny totalitních režimů) – 2. a 3. roč.
Pomoc při organizování oslav „Dne Země“ – 1. roč. SŠ a VOŠ

23. 4. 2019

Pomoc při organizování odborné přírodovědné soutěže pro žáky
ZŠ „Kamínky poznání“ – 1. roč. SŠ a VOŠ

17. 4. 2019

Sportovní kurzy:
Lyžařský – 1. roč.
Cykloturistický – 2. roč.
Vodácký – 3. roč.
Exkurze na biofarmu v Itálii (město Spoleto)

průběžně

17. 4. 2019

leden 2019
červen 2019
červen 2019
28. 4. – 11. 5.
2019

Volnočasové aktivity při školách
Školní družina
Školní kluby
počet
počet oddělení zapojených
počet klubů
dětí
---------4

Bílá pastelka,
Rolnička
Městská
knihovna Tábor
Jankovská –
vedoucí Klubu
ekologické
výchovy
Jankovská –
vedoucí Klubu
ekologické
výchovy
Šťastná –
učitelka Tělesné
výchovy
Erasmus+

Školní kroužky
počet
zapojených
dětí

počet kroužků
na DM

počet dětí *

3

Školní
sportovní klub
Jezdecký klub
Klub
ekologické
výchovy
Klub mladých
chovatelů

55

Sportovní

38

27
162

Výtvarný

18

Kulturní

20

10

IV. VÝSKYT RCH A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY
Výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce
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případů

krádeže

žáků

případů

agresivní
formy
chování
vč. šikany

žáků

případů

ostatní
drogy

žáků

případů

kouření

žáků

případů

alkohol

žáků

3

žáků

2

neomluvené
hodiny

hodin

snížená
známka
z chování

počet 1.pol. 1.pol. 1.pol.
1
0
71
2.pol. 2.pol 2.pol.
4
0
99

17

-

-

-

-

-

-

2

2

-

18

Uveďte výskyt jiných rizikových chování + počet žáků/případů:
Skryté záškoláctví – 4 případy
Podezření na šikanu, resp. kyberšikanu – 2 případy

Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky
jméno
typ RCH
věková
jakou formou se pracovalo se
odborníka/zařízení
skupina
žáky
Mgr. Kropíková,
Narušené vztahy
3. roč.
Konzultace s třídní učitelkou –
etopedka
v třídním kolektivu
přenos do práce v třídnických
hodinách
por. Doubek, Policie Zveřejňování
1. - 4. roč. Konzultace s vedením školy a se
ČR
nevhodného obsahu
sborovnou, beseda pro žáky
na internetu
15. Rezervy při řešení rizikového chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční zajištění
akcí, podpora ze strany pedagogů, vedení školy, nezájem dětí…):
 vysoký výskyt zneužívání tabákových výrobků (řada kuřáků již ze ZŠ)
 tolerantní postoj žáků ke zneužívání alkoholu a marihuany
 nezodpovědné chování v kyberprostoru

V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
Datum
Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou
zprávou o plnění MPP
Seznámení pedagogického sboru školy se
závěrečnou zprávou o plnění MPP

Podpis ředitele/ředitelky
školy

září 2019
říjen 2019
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-

Rozbor hospodaření školní statek 2018

T ABULKOVÁ ČÁST
Výměra školního statku
zemědělská půda
z toho orná

2014
356
307

2015
348
302

2016
348
302

2017
348
302

2018
348
302

Vybavenost ŠS v tis.Kč
HIM-stroje,budovypoř.c.
pozemky-pořiz.cena
zákl.stádo-pořiz.cena
Zůst.hod.strojů,budov
zákl.stáda

2014
75654

2015
82383

2016
85864

2017
100702

2018
100074

41843
3666
37312

41844
3477
39401

40320
3722
46130

43438
3496
51781

43438
3366
58678

1599

1471

1588

1292

2088

ROSTLINNÁ VÝROBA
Struktura os.ploch
zrniny
jednol.pícniny
víceleté pícn.
řepka
luskoviny

2014
ha/%
187/62%
40/13%
28/9%
41/13%
11/3%

2015
ha/%
178/59
39/13
18/6
53/17
14/5

2016
ha/%
181/60
42/14
15/5
49/16
15/5

2017
ha/%
180/60
37/12
15/5
44/15
26/8

2018
161/53
40/13
20/7
46/15
35/12

Hekt.výnosy - v t
pšenice
ječmen
oves
triticale
obiloviny celkem
hrách
řepka
lupina
jednoleté pícniny
z toho kuk na sil
víc.píc.v suchém
louky v suchém

2014

2015

2016

2017

2018



































































Spotř.prům.hnojiv na 1 ha or.půdy
v kg čist.živ.
N

2014
126,71

2015
127,15

2016
124,83

2017
124,17

2018
169,13

40,72

12,58

17,55

22,19

28,15

0

12,58

17,55

22,19

28,15

167,43

152,31

159,93

168,55

279,15

P
K
S
CaO
celkem

45

Spotř.chem.prostř.
celkem tis Kč
na l ha z.p.Kč
na 1 ha o.p.Kč

2014

2015

2016

2017

2018
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ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
Průměrné stavy
krávy
mladý dob.
prasnice
prasata žír
selata

ks
ks
ks
ks
ks

V D J k 31.12.
krávy
telata
skot
jalovice vysokobř
prasnice,kanci
selata
prasata žír
celkem VDJ
na 100 ha z.p.
z toho skot

2014
108,85
89,46
59,60
402,57
188,15

2015
119,81
94,19
62,61
419,23
191,62

2016
117,43
92,77
55,79
366,30
179,25

2017
121,85
97,91
0
207,95
0

2018
122,47
111,09
0
247,67
0

2014

2015

2016

2017

2018
























































Užitkov.a výroba
krávy
dojivost
celk.tis l
telata naroz. ks
odch. na 100 kr
jalovice prům.př
celk. t
telata prům.př.
celk. t
březí jal.kr.dnů
selata naroz.ks
odch.na pras
prům.přír.
prasata pr.přír
celk.t

2013
22,02
798,22
93
92,65
0,80
19,13
0,87
6,97
7027

2014
24,32
966,23
108
97,38
0,73
17,08
0,89
8,13
6592

1299
21,95
0,29
0,64
89,73

1456
22,03
0,27
0,64
93,49

2015










1424
21,05
0,25
0,59
90,52

2016










1248
20,33
0,31
0,60
80,44

2017
22,81
1014,31
120
98,48
0,82
22,65
0,80
6,47
5369

2018
24,64
1101,63
115
93,90
0,82
23,80
0,83
9,43
5667

0,80
60,73

0,87
78,49

Prodeje
mléko
maso

tis.l
t

2014

2015

2016

2017

2018
















Spotř.jadr.krmiv
kg/na ll vyr.mléka
kg/na výr kg vepř

2014

2015

2016

2017

2018
















Brakace
krávy ks/%
Prasnice ks/%

2014

2015

2016

2017

2018
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EKONOMICKÁ ĆÁST
Produkce,prodeje,spotřeby v tis. Kč
produkce RV
produkce ŽV mléko,hnůj
příchovky
přírůstky
prod.pom.obj.píce,míchár.
produkce c e l k
prodej výr.RV
prodej ŽV-mléko
-zvířata
prodej c e l k
spotřeby vlast.osiv
vlast.hnůj
vlast.krmiv
spotř.výr.do sil,sen
spotř.výr. c e l k
ú h y n y zvířat
n á k u p zvířat
změna stavu výr.,zvíř
změna stavu NV
odpisy zvíř.zákl.st.
zůstat.zvíř.zákl.st.
aktivace zvířat
tržby za zvíř.zákl.s

2014

2015

2016

2017

2018
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2014
Náklady
Spotř.nakoupených osiv
Spotř. nakoupených hnojiv
Spotřeba chem. prostředků
Spotřeba nakoupených krmiv
Spotřeba staveb. materiálu
Spotřeba náhradních dílů
Spotřeba drob.dl..majetku
Spotřeba prac.oděvů
Spotřeba dezinf.prostředků
Spotřeba ostat.mater., vč.spotřeby vl.krmiv
Spotřeba mazadel
Spotřeba pohon.hmot - nafta stroje
Spotřeba benzínu – osobní automobily
Spotřeba el.energie
Spotřeba plynu
Spotřeba vody
Cestovné
Opravy a udržování
Náklady na repre.
Přepravné-manip.popl.zvířata,obilí
Přepravné- úhyny
Přepravné- popelnice, odpad-likvidace
Výkony spojů-poštovné, telefony,internet
Agrochem.výkony
Polní práce
Plemenářské služby
Veterinární služby
Por.a servisní služby
Nájemné (pozemky)
Ost.služby ( pronájmy
strojů,šrotování,deratizace,revize)
Mzdové náklady
Soc., zdrav.a úraz. pojištění
ost. sociální náklady-OOPP,školení,FKSP
příspěvek stravování
siln. daň,daň z nemov.,daň z příjmu
Manka škody - úhyny
Tvorba fondů – prodej strojů - FI
Náklady na pojištění
Odpisy
ZC zvířata,HIM
Ost.nákl-pošt.,popl.,prod.mat.,příspěvky,
Změna stavu ,aktivace
Náklady celkem

842,58
1161,41
891,77
941,64
4,09
879,32
92,90
28,60
94,00
2694,92
144,22
1508,46
31,37
617,99
188,68
131,98
2,86
334,76
1,20
1,82
35,72
48,69
19,02
137,12
499,70
371,84
835,66
160,47
452,20

2015
552,90
1299,06
1064,01
1137,79
3,15
795,36
110,57
25,32
110,19
2832,21
71,26
1135,61
23,94
585,97
187,06
199,96
0,47
398,71
2,02
0
53,76
44,80
16,73
52,52
429,75
694,68
774,71
66,26
458,89

2016

2017

2018

646,42 693,41 545,92
1015,18 741,38 860,22
931,24 955,25 847,55
742,68 515,88 572,62
2,96
1,07 1,52
887,15 785,44 1431,80
56,16
2,26 56,73
23,88
30,20 29,78
106,29 138,27 137,75
2722,42 1919,74 2330,58
51,56
63,76 154,53
1036,66 771,59 879,70
31,23
32,76 29,68
609,13 486,98 461,42
187,95 245,65 222,61
207,86 183,72 119,49
8,08
6,00 4,48
610,74 368,39 761,08
3,28
0 1,03
4
1,89 6,9
54,60
49,39 24,44
44,51
29,76 29,97
14,85
15,28 14,12
4 110,57 92,66
266,55 373,83 118,37
369,35
344,41 388,80
746,91 637,13 619,14
67,35
64,71 65,99
449,18 439,08 544,68
1172,98 1106,58 968,61

1033,69 1500,05
4100,00 4195,09 4665,03 4708,07 4927,69
1330,09
1363 1492,52 1550,29 1603,34
18,54
53,63 119,17
41,09
39,30
65,50
90,08 25,68
30,66
36,43
64,34
5,4 5,4
448,96
55,75
0
0
18,22
0
202,96
233,23
219,23
268,60
276,94 289,46
2189,71 2190,68 2816,89 2668,76 3512,12
281,52 297,61 366,16 406,30 408,29
114,97
53,25 133,91 344,30 294,96
-3170,35 -386,53 -350,81 -151,39 437,55
19850,49 22761,75 22580,46 21009,05 24127,93
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Výnosy

Tržby za výrobky RV
Tržby za mléko
Tržby za jatečná zvířata
Tržby za sl. pom. činností-manipul,kejdovač,trakt.
Tržby z prodeje ost.sl. - nájem byty
Tržby z prodeje ost.sl.-nájem
nebyt.,,rekl,živ.odpad
Náhrada škody-pojišťovna
Zúčtování fondů
Tržby z prodeje HIM
Dotace Jih.kraj
Dotace ostatní (zemědělské dot.,odpis maj.z
transferů)
Ostatní ( prodej materiálu,ostatní,fin.bonusy za
nákup osiva)
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta)

2014
3571,14

2015
4618,72

2016

2017
2018
2662,31 4209,48

8753,16
3603,08
336,25
226,18
486,90

7407,19
3571,08
751,28
190,19
442,33

5013,11
6017,19
3623,19
936,10
174,15
376,37

8132,44 8390,41
2741,70 3543,54
1052,55 1036,26
153,40 165,44
312,66 261,47

369,63
0
400,18
2079,89
2539,11

0
0
979,80
1724,55
3114,54

248,68
0
454,92
2030
3457,22

0
0 280,00
562,06 792,76
2198,70 2466,38
3549,27 3939,95

161,91

124,99

301,77

22527,43
2676,94

22924,67
162,92

22632,70
52,24

277,55

344,01

21642,64 25429,70
633,59
1301,77




N á k l a d y na výrobu,p r ů m ě r n é realiz.ceny

n á k l a d y



pšenice
ječmen
oves
triticale
lupina
řepka
hrách
kukuřice sil
kukuřice zrno
směsky
vícel.píc.senáž
louky-senáž

mléko
telata
ml.chov.skot
kr.den vys.jal
odch.sele 25kg
výkrm prasat

jed
t
t
t
t

t

t
t
t
t

l
kg
kg

ks
kg

průměrné realizační ceny

2015
3478
4299
2917
3143

2016
2946
2665
1643
2754

2017
3319
2668
3126

2018
3955
2477
3325

2015
4190
3913

2016
3693
3478
3216
3200

2017
3741
3740
3650

2018
4014
3593
3478

8727

9620

9799

7658

9901

9866

10239

9399

1247

739

1769

847

777

893

697

650

682

855

436

507

7,54
33,82
51,67
16,46
1956
27,30

7,64
31,48
50,54
17,33
2098
30,27

8,13
66,99
58,09
21,68

8,81
65,25
58,37
22,45

8,00
55,70
37,66

6,67
55,00
25,96

8,50
60,73
35,89

8,20
59,25
44,73

34,08

30,47

28,63

29,49

29,49

25,91
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Pracovníci a mzdové prostředky
Počet zaměstnanců
Celkem mzdové
náklady bez OON
Výplaty z fondu
odměn
Úhrn mzdových
prostř.
Průměrná měs.hrubá
mzda

2014
13,57
3860,439

2015
14,00
3930,066

2016
14,99
4366,973

2017
13,82
4504,01

2018
13
4667,91

3860,439

3930,066

4366,973

4504,01

4667,91

23707

23393

24277

27159

29922

Investiční činnost

objem prací a dod.
z toho stavby
stroje
poř.zákl.stáda
zdroje – tvorba IF

2014
2137
40
686
1411
2753

2015
2520
1453
1066
1989

2016
3413
1946
1467
2030

2017
4335
1060
2315
960
2291

2018
11443
6742
3258
1163
12411
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