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Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2017/2018
dle § 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky
č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, část třetí, § 7
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
byla schválena Školskou radou SŠ a JŠ Volyně dne 12. října 2018

a) Charakteristika školy
Název:

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Volyně, Lidická 135

Identifikátor zařízení:

600 170 403

IČ:

60650478

Adresa:

Lidická 135, 387 01 Volyně

Telefon:

383 372 293
383 372 280

E-mail:

skola@sos-sou.volyne.cz

Internetová stránka:

www.sos-sou.volyne.cz

Zřizovatel:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Právní forma:

Příspěvková organizace

Ředitelka školy:

PaedDr. Eva Klasová
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Školská rada:
Ve dnech 12. 6. až 16. 6. 2017 proběhly volby do Školské rady Střední školy a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 pro volební období
2017 – 2020.
Rada Jihočeského kraje dne 20. 7. 2017 usnesením č. 787/2017/RK-20 vzala na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady Střední školy a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele
ke dni 1. 9. 2017.
Stanovený počet členů školské rady: 9.
Složení školské rady:
- za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Eva Kalíšková
Mgr. Lenka Hlinšťáková
Mgr. Vladimíra Košťálová

- za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:
Miloslava Brůžková
Lenka Majerová
Roman Pasovský
- za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován:
Ing. Václav Valhoda
Ilona Myslivcová
Bc. Miloslava Benediktová.
Ustavující jednání proběhlo dne 4. 9. 2017 v SŠ a JŠ Volyně, do čela školské rady byli
zvoleni:
Předseda: Mgr. Eva Kalíšková
Místopředseda: Lenka Majerová.

4

b) Přehled vzdělávacích programů v oborech vzdělání
Střední škola IZO: 060650478
Název vzdělávacího
programu:

Forma
vzdělávání:

Kód oboru
vzdělání:

Rámcový vzdělávací program:

Ekonomika a podnikání

Denní

63-41-M/01

Rámcový vzdělávací program
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01.
Vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007,
č. j. 12 698/2007-23.

Přírodovědné lyceum

Denní

78-42-M/05

Rámcový vzdělávací program
Přírodovědné lyceum 78-42-M/05.
Vydalo MŠMT dne 6. 5. 2009,
č. j. 9325/2009-23.

Sociální činnost

Denní

75-41-M/01

Rámcový vzdělávací program Sociální
činnost 75-41-M/01. Vydalo MŠMT
dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23.

Veřejnosprávní činnost

Denní

68-43-M/01

Rámcový vzdělávací program
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01.
Vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007,
č. j. 12 698/2007-23.

Cukrář

Denní

29-54-H/01

Rámcový vzdělávací program Cukrář
29-54-H/01. Vydalo MŠMT dne
28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.

Prodavač

Denní

66-51-H/01

Rámcový vzdělávací program
Prodavač 66-51-H/01. Vydalo MŠMT
dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.
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c) Personální zabezpečení činnosti školy
Pracovní zařazení:
Pedagogičtí pracovníci

Ekonomický úsek

Provozní úsek

Počet pracovníků:

Ředitelka
Zástupkyně ředitelky pro teoretické
vyučování
Učitelé úseku teorie
Asistenti pedagoga
Vedoucí učitelka odborného výcviku
Učitelky odborného výcviku
Vychovatelky domova mládeže
Ekonomka, hospodářka a personální
agenda, pracovnice spisové,
administrativní služby a krizového
řízení
Vedoucí školní jídelny
Vedoucí kuchaři, kuchaři, pomocní
kuchaři
Správci budov
Úklid

1
2
26
2
1
3
4

3
1
3
2
6

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky odborné kvalifikace dle § 9 nebo
vykonávají přímou pedagogickou činnost v souladu s § 32 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími
prováděcími předpisy.

d) Údaje o přijímacím řízení
Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
Obor vzdělání:

Ekonomika a podnikání
Přírodovědné lyceum
Sociální činnost
Veřejnosprávní činnost

Kód oboru vzdělání:

63-41-M/01
78-42-M/05
75-41-M/01
68-43-M/01

Počet přihlášených
uchazečů v 1. kole:

Počet přijatých
uchazečů, kteří
odevzdali
zápisový lístek:

22
10
43
40

8
5
29
17

Počet přihlášených
uchazečů v 1. kole:

Počet přijatých
uchazečů, kteří
odevzdali zápisový
lístek:

29

20

Obory vzdělání s výučním listem:
Obor vzdělání:

Cukrář

Kód oboru vzdělání:

29-54-H/01
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e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Z celkového počtu žáků:
Třída: Počet žáků:

prospělo
prospělo: neprospělo:
s vyznamenáním:

Studijní průměr:

EP1

11

0

10

1

2,094

SC1

23

5

17

1

2,110

VS1

21

3

14

4

2,158

EL2

14

1

10

3

2,279

SC2

27

7

17

3

1,801

VS2

15

3

12

0

2,013

EL3

14

3

8

3

2,164

SC3

18

3

12

3

2,079

VS3

13

2

10

1

2,232

EL4

13

3

8

2

2,109

SC4

21

3

16

2

2,107

VS4

18

1

15

2

2,429

CU1

16

2

12

2

2,133

CU2

11

1

8

2

2,307

CU3

10

2

7

1

2,419

Vysvětlivky k označení tříd:
EP - Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
EL - společná třída oboru vzdělání
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01a Přírodovědné lyceum 78-42-M/05
SC - Sociální činnost 75-41-M/01
VS - Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
CU - Cukrář 29-54-H/01

7

Hodnocení chování:
Snížený stupeň z chování za 2. pololetí školního roku 2017/2018:
2. stupeň z chování

-

3

3. stupeň z chování

-
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Výchovná opatření za 1. pololetí školního roku 2017/2018:
Pochvala ředitelky školy

-

52

Pochvala třídního učitele

-

54

Důtka ředitelky školy

-

17

Důtka třídního učitele

-

10

Napomenutí třídního učitele

-

12

Podmíněné vyloučení ze školy

-

0

Vyloučení ze školy

-

0

Podmíněné vyloučení z domova mládeže

-

0

Vyloučení z domova mládeže

-

0

Výchovná opatření za 2. pololetí školního roku 2017/2018:
Pochvala ředitelky školy

-

75

Pochvala třídního učitele

-

74

Důtka ředitelky školy

-

11

Důtka třídního učitele

-

9

Napomenutí třídního učitele

-

8

Podmíněné vyloučení ze školy

-

0

Vyloučení ze školy

-

0

Podmíněné vyloučení z domova mládeže

-

1

Vyloučení z domova mládeže

-

0
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Výsledky maturitních zkoušek
Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
Obor vzdělání:

Kód oboru
vzdělání:

Počet
žáků:

K maturitní
zkoušce ano:

K maturitní
zkoušce ne:

Prospělo
s vyz.:

Prospělo:

Neprospělo:

Nekonalo:

Opakovalo
část
maturitní
zkoušky:

Opakovalo
maturitní
zkoušku
z minulých
školních let:

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

12

10

2

0

6

3

3

4

1

Přírodovědné lyceum

78-42-M/05

2

2

0

0

2

0

0

0

0

Sociální činnost

75-41-M/01

26

24

2

3

11

10

2

12

5

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

23

21

2

0

15

6

2

10
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Výsledky závěrečných zkoušek
Obory vzdělání s výučním listem:
Obor vzdělání:

Cukrář

Kód oboru
vzdělání:

Počet
žáků:

K závěrečné
zkoušce ano:

K závěrečné
zkoušce ne:

Prospělo
s vyznamenáním:

Prospělo:

Neprospělo:

Opakovalo část
závěrečné zkoušky:

29-54-H/01

10

9

1

2

7

0

2
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Výsledky zkoušek Rakouského jazykového diplomu ÖSD
Druh zkoušky:

Mittelstufe Deutsch

Termíny
zkoušek:

Výsledky zkoušek:

Počet účastníků
zkoušky:

Červen 2018

Počet úspěšných
účastníků zkoušky:

Vyhovělo:

Nevyhovělo:

2

2

4

2

Výsledky zkoušek z českého jazyka pro získání povolení k trvalému pobytu na území ČR
Druh zkoušky
Zkoušky z českého jazyka
pro cizince

Termín zkoušky:

Počet účastníků zkoušky:

Počet úspěšných účastníků zkoušky:

Celoročně

50

39
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Zdravý životní styl, protidrogová prevence a výchovné poradenství
- Činnost výchovného poradce a protidrogového preventisty, školní akce v rámci výchovného
poradenství a protidrogové prevence:
činnost výchovného poradce ve Střední škole a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky ve Volyni vykonává Mgr. Jitka Hrušková s kvalifikační způsobilostí získanou
specializačním studiem pro výchovné poradce.
Do plánované prevence jsou systematicky zapojováni všichni pedagogičtí pracovníci školy
formou vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky.
Činnost protidrogového preventisty ve Střední škole a Jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky ve Volyni vykonává od 1. 9. 2016 Mgr. Jana Benešová. Do plánované
prevence jsou systematicky zapojováni všichni pedagogičtí pracovníci školy formou
vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických
jevů, mezi kterými je největší zájem o témata v oblasti: agresivní chování žáků, pasivita,
motivace, záškoláctví, šikana.
Spolupráce školy s rodiči: na třídních schůzkách, konzultační hodiny dle dohody – průběžně
celý školní rok, webové stránky školy – informace – průběžně celý školní rok.
Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči: dny otevřených dveří 4x ročně, Školská rada
SŠ a JŠ Volyně.
Preventivní aktivity pro žáky SŠ a JŠ Volyně, které nejsou součástí učebních osnov (aktivity,
které reagují na aktuální problémy): adaptační program pro 1. ročníky zaměřený na prevenci
rizikových jevů, exkurze, FAIR TRADE program, humanitární sbírky, volnočasové aktivity
při škole, spolupráce s Policií ČR.
Výskyt sociálně patologických jevů v SŠ a JŠ Volyně: neomluvené hodiny, alkohol, kouření,
ostatní drogy, agresivní formy chování, krádeže.
Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky: občanské
sdružení Do světa Strakonice, Dyscentrum Strakonice, Pedagogicko – psychologická poradna
Strakonice, Policie ČR.

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Datum:

Místo konání:

Předmětové
zaměření:

Téma semináře
(školení):

Účast:

22. 9. 2017

SŠ a JŠ Volyně Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Všichni pracovníci
školy

26. 9. 2017

České
Budějovice

Bezpečnost práce

PaedDr. Klasová,
ředitelka školy

2. 10. 2017

SŠ a JŠ Volyně Školení

První pomoc

Všichni pracovníci
školy

9. 10. 2017

Strakonice

Seminář

Schůzka metodiků
prevence 1

Mgr. Benešová

10. 10. 2017

České
Budějovice

Seminář

Video jako efektivní Mgr. Počinková
pomocník vzdělávání

Školení
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Datum:

Místo konání:

Předmětové
zaměření:

Téma semináře
(školení):

Účast:

20. 10. 2017

Praha

Seminář

Grafologie pro život

Mgr. Košťálová

8. 11. 2017

Praha

Workshop

Konference učitelů
ruského jazyka

Mgr. Počinková

16. 11. 2017

Strakonice

Seminář

Schůzka metodiků
prevence 2

Mgr. Benešová

21. 11. 2017

České
Budějovice

Školení

Školská legislativa
Mgr. Hrušková
týkající se společného
vzdělávání podle
novely zákona č.
561/2004 Sb.,
a dalších prováděcích
předpisů

24. 11. 2017

Praha

Školení

Školení ke zkouškám Mgr. Špilerová
z českého jazyka
pro cizince

4. – 5. 12. 2017 Praha

Seminář

Daně a účetnictví –
Štohl

Ing. Žižková
Ing. Vilánková

Praha

Školení

Účetnictví

Ing. Žižková

10. 1. 2018

Praha

Seminář

Odborná práce
v závěrečné zkoušce

Ing. Drhová

15. 1. 2018

České
Budějovice

Seminář

Konzultace pro školní Ing. Vilánková
maturitní komisaře

16. 1. 2018

Praha

Školení

Inkluze

Mgr. Hynková

20. 1. 2018

České
Budějovice

Školení

Tvorba webových
stránek

Mgr. Hlinšťáková

8. 2. 2018

České
Budějovice

Školení – dějepis

První světová válka

Mgr. Počinková

21. 2. 2018

České
Budějovice

Seminář – fyzika

Částice kolem nás

Mgr. Hlinšťáková

22. 2. 2018

Praha

Seminář –
psychologie

Metody ve výuce
psychologie

Mgr. Košťálová

26. 2. 2018

České
Budějovice

Školení – výchovný Plán pedagogické
poradce
podpory

1. 9. 1. 2018
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Mgr. Hrušková

Datum:

Místo konání:

Předmětové
zaměření:

Téma semináře
(školení):

Účast:

27. 2. 2018

České
Budějovice

Školení

Tvorba projektů

Mgr. Hlinšťáková

20. 3. 2018

České
Budějovice

Školení

Kariérní poradenství

Mgr. Filipová

21. 3. 2018

České
Budějovice

Školení – fyzika

Jednoduché pokusy
na páce

Mgr. Hlinšťáková

27. 3. 2018

České
Budějovice

Školení – prevence

Rizika virtuálního
světa

Mgr. Benešová

3. 4. 2018

České
Budějovice

Školení – IT

Nové pomůcky
k výuce IT

Mgr. Benešová
Ing. Smola

4. 4. 2018

České
Budějovice

Školení – fyzika

Astronomie

Mgr. Hlinšťáková

5. 4. 2018

Praha

Seminář – anglický
jazyk

Oxford Day

Mgr. Počinková
Mgr. Vojtíková
Dvořáková

7. 4. 2018

České
Budějovice

Školení

Tvorba webových
stránek

Mgr. Hlinšťáková

9. 4. 2018

Strakonice

Školení

Kariérní poradenství

Mgr. Filipová
Mgr. Hrušková

9. 4. 2018

České
Budějovice

Školení –
matematika
a přírodovědné
předměty

Využití inspirace
Mgr. Hlinšťáková
pro zkvalitnění výuky

9. 4. 2018

Plzeň

Seminář – ruský
jazyk

Nové učebnice
k výuce RJ - Fraus

10. 4. 2018

České
Budějovice

Seminář –
matematika

Matematika pro život Mgr. Kalíšková
Mgr. Benešová

26. 4. 2018

České
Budějovice

Konference

Metodika prevence
patologických jevů

Mgr. Benešová

29. 5. 2018

Strakonice

Seminář

Metodika prevence
patologických jevů

Mgr. Benešová

5. 6. 2018

České
Budějovice

Školení

Metodika prevence
šikany

Mgr. Benešová
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Mgr. Počinková

Datum:

25. 6. 2018

Místo konání:

Předmětové
zaměření:

Téma semináře
(školení):

Účast:

Praha

Seminář

Kalibrační schůzka
ke zkouškám z ČEJ
pro cizince

Mgr. Špilerová

19. – 22. 8. 2018 Plzeň

Seminář

Základy eTwinningu

Mgr. Počinková
Mgr. Vojtíková
Dvořáková

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Zahraniční aktivity:
- Partnerské školy:
Od listopadu 2011 - Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel
(Německo). Spolupráce pokračuje.
Od listopadu 2011 – Staatliche Berufsschule 2 Passau (Německo). Spolupráce pokračuje.
Od října 2012 – zahájena spolupráce na společném projektu jižních Čech a Bavorska
za účelem vybudování Centra ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni.
Dne 10. října 2014 slavnostní otevření provozu Centra ekologického vzdělávání za účasti
zástupců české a bavorské strany (spolupráce pokračuje).
Od března 2013 – zahájena spolupráce – Joseph-von-Fraunhofer-Schule Staatliche
Berufsschule I Straubing mit Außenstelle Bogen, Pestalozzistrasse 4, Straubing
(Německo), spolupráce pokračuje výměnnými vzdělávacími pobyty žáků a pedagogů.
Od října 2013 zahájena spolupráce s bavorským ekologickým centrem u Passova „Haus am
Strom“. Spolupráce pokračuje.
Ve školním roce 2017/2018 pokračovala spolupráce s ÖSD Prüfungszentrale ve Vídni
při realizaci jazykových zkoušek z německého jazyka v kategoriích Zertifikat Deutsch,
Mittelstufe Deutsch a Grundstufe Deutsch.

Spolupráce s dalšími organizacemi:
- Dne 4. listopadu 2013 podpisem Prof. RNDr. Františka Váchy Ph.D. se škola stala
Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Spolupráce pokračuje.
- VOK Volyně (dříve Městské muzeum a kulturní centrum Volyně) – pokračování výborné
spolupráce na projektech školy a projektech VOKu pro školy a veřejnost:
(aktivity pro žáky a veřejnost v rámci projektů ACTIVE CITIZENS, „První pomoc –
nejhorší je nevědět“, „Film a škola“, Volyňský rozcestník, Fair trade dny, společenské
a kulturní akce školy, Den Země ….).
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- Město Volyně – spolupráce při uskutečňování aktivit projektů ACTIVE CITIZENS
(aktivní občané) a Centra ekologického vzdělávání U kaštanu.
- VOK Volyně: Městská knihovna Volyně – realizována řada návštěv knihovny formou
informačních exkurzí pro žáky školy v rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti.
- Dyscentrum Strakonice – v průběhu školního roku spolupráce na individuální terapii.
- Úřad práce, pracoviště Strakonice – pracovní příležitosti.
- V průběhu školního roku 2017/2018 probíhala průběžně spolupráce se smluvními
partnery v rámci praxí žáků, při realizaci odborných exkurzí a dalších aktivit pořádaných
a zajišťovaných školou.

Sportovní aktivity
- Organizačně zajistila metodická komise tělesné výchovy.
- Dne 15. 9. 2017 – Blatná (CORNY) – atletické závody.
- Dne 6. 10. 2017 – Jindřichův Hradec – středoškolské hry – krajské kolo basketbalu –
dívky.
- Dne 11. 10. 2017 – VOŠ a SPŠ Volyně – středoškolské hry – stolní tenis – Pohár SŠSK
ČR.
- Dne 1. 11. 2017 – Strakonice – okresní kolo Basketbal 3 x 3 – kategorie dívky.
- Dne 9. 11. 2017 – Strakonice – středoškolské hry – basketbal – dívky.
- Dne 19. 12. 2017 – Vodňany – Pohár českého florbalu středních škol Challenge – dívky.
- Ve dnech 26. 2. 2018 – 2. 3. 2018 - Lipno nad Vltavou Kramolín – lyžařský kurz
1. a 2. ročníky.
- Ve dnech 4. – 8. 6. 2018 – Kadov – Vrbno – cykloturistický kurz 1. a 2. ročníky.
- Dne 20. 6. 2018 – splouvání Vltavy.

Významnější kulturní akce:
- V průběhu školního roku 2017/2018 byl realizován projekt „Film a škola“:
v 1. pololetí školního roku:
dne 8. 12. 2017 – pro 2. ročníky – Ranhojič
dne 11. 12. 2017 – pro 4. ročníky – Dezertér
dne 12. 12. 2017 – pro 3. ročníky – Po strništi bos
dne 13. 12. 2017 – pro 1. ročníky – Zkrocení zlé ženy
ve 2. pololetí školního roku:
dne 16. 4. 2018 – pro 1. ročníky – Spojenci
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dne 17. 4. 2018 – pro 2. ročníky – Nejtemnější hodina
dne 18. 4. 2018 – pro 3. ročníky – Milada.
- Maturitní plesy:
dne 11. 12. 2017 – třída SC4 – třídní učitelka Ing. Eva Niebauerová
dne 15. 12. 2017 – třída VS4 a EL4 – třídní učitelky Mgr. Eva Kalíšková a Mgr.
Naděžda Vojtíková Dvořáková.
- Dne 16. 10. 2017 – SŠ a JŠ Volyně – divadelní představení v anglickém jazyce (2x).
- Dne 21. 11. 2017 – kino Volyně – Dolce Vita – hudební pořad.
- Dne 7. 12. 2017 – Praha – muzikál – Muž se železnou maskou.
- Dne 19. 12. 2017 – Praha – muzikál Bonnie a Clyde.
- Dne 12. 4. 2018 – Praha – muzikál - Muž se železnou maskou.
- Dne 12. 4. 2018 – kino Volyně – cestopisný vzdělávací program „Volyňský rozcestník“.
-

Předání maturitních vysvědčení, výučních listů a Europassů absolventům maturitních
a učebních oborů vzdělání:
- dne 22. 5. 2018 - Pošumavská tržnice Volyně – maturitní vysvědčení – absolventi
oboru vzdělání ekonomika a podnikání, přírodovědné lyceum a veřejnosprávní
činnost
- dne 1. 6. 2018 – Pošumavská tržnice Volyně – maturitní vysvědčení – absolventi
oboru vzdělání sociální činnost
- dne 12. 6. 2018 – výuční listy – absolventi oboru vzdělání cukrář.

Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity (přednášky, besedy):
Datum:

Forma:

Místo konání:

Tématické
(předmětové)
zaměření:

Účast:

6. 9. 2017

Exkurze

MěÚSS Strakonice

Příprava na odborné Třída SC3
praxe oboru vzdělání
sociální činnost
Školení BOZP

12. 9. 2017

Exkurze

Knihovna Volyně

Český jazyk

Třída SC1

13. 9. 2017

Exkurze

Rumpold-T
Týn nad Vltavou

Ekologie

Třídy VS2, VS3

13. 9. 2017

Exkurze

Strakonice

Sociální činnost –
DOD Centrum pro
zdravotně postižené

Třída SC2
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Datum:

Forma:

Místo konání:

14. 9. 2017

Exkurze

EKODEPON, s. r. o.

3. 10. 2017

Exkurze

4. 10. 2017

Tématické
(předmětové)
zaměření:

Účast:

Ekologie

Třídy CU2, CU3,
EL3, SC3

Knihovna Volyně

Český jazyk

Třídy EL1, VS1

Exkurze

Praha – Parlament
ČR

Právo, veřejná správa Výběr žáků

17. 10. 2017

Exkurze

Knihovna Volyně

Český jazyk

Třída CU1

17. 10. 2017

Přednáška
s diskusí

Kino Volyně

Zeměpis (cestovatel
Kubeš) – Papua
Nová Quinea

Třídy EP1, EL2,
EL3, EL4, VS1,
VS2, VS3, VS4

20. 10. 2017

Exkurze

Čkyně – Synagoga

Občanská nauka,
dějepis

Třídy EP1, VS1

23. 11. 2017

Exkurze

Tábor – Muzeum
čokolády

Technologie

Třída CU3

14. 12. 2017

Exkurze

Plzeň

Fiktivní firma

Třída EP3

14. 12. 2017

Exkurze

Praha

Občanská nauka Neviditelná výstava

Třídy SC1, SC2,
VS1

22. 12. 2017

Přednáška
v anglickém
jazyce

SŠ a JŠ Volyně

Mexiko

Třídy EL3, SC3,
VS3

30. 1. 2018

Prezentace

SŠ a JŠ Volyně

Kompenzační
pomůcky pro
nevidomé

Třídy SC3, SC4

6. 2. 2018

Exkurze

SŠ a JŠ Volyně

Problémy stárnutí gerontooblek

Třída SC3

8. 2. 2018

Exkurze

Hospic Prachatice

Paliativní péče

Třída SC3

1. 3. 2018

Exkurze

Úřad práce
Strakonice

Veřejná správa

Třída VS4

14. 3. 2018

Prezentace

SŠ a JŠ Volyně

Kompenzační
pomůcky pro
imobilní klienty

Třída SC3

14. 3. 2018

Exkurze

Osvětim

Dějepis

Výběr žáků

Černošín u Plzně
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Datum:

Forma:

Místo konání:

Tématické
(předmětové)
zaměření:

Účast:

15. 3. 2018

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně

Právo – pracovní
právo

Třídy VS4, SC4,
EL4, CU3

19. 3. 2018

Prezentace

Strakonice

Práce s imobilním
klientem

Třída SC2

20. 3. 2018

Přednáška
a praktické
cvičení

SŠ a JŠ Volyně

První pomoc

Třídy EP1, SC1,
VS1

28. 3. 2018

Exkurze

Den otevřených
Sociální činnost
dveří Dětský domov
Volyně

Třídy SC1, SC2

11. 4. 2018

Exkurze

Praha – Česká
národní banka

Ekonomika

Třída EL3

9. 5. 2018

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně

Fyzika – energetika

Třídy EL2, SC2,
VS2

9. 5. 2018

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně

Onkologická
prevence

Třídy EL3, SC3,
VS3

9. 5. 2018

Exkurze

Praha

Královská cesta
a reálie Prahy

Výběr žáků
z 1. ročníku

17. 5. 2018

Exkurze

Terezín

Dějepis

Třídy SC1, VS1

31. 5. 2018

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně

Fyzika – energetika

Třídy SC1, VS1,
CU1

31. 5. 2018

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně

Onkologická
prevence

Třídy SC1, VS1,
CU1

7. 6. 2018

Prezentace

Písek

Veletrh fiktivních
firem

Třída EL3 – obor
vzdělání
Ekonomika
a podnikání

18. a 19. 6. 2018

Exkurze

Hořice na Šumavě

Reálie Šumavy –
základy
společenských věd,
zeměpis

Třída VS2

26. 6. 2018

Exkurze

Vimperk

Reálie města –
základy
společenských věd

Třída EL3
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Datum:

Forma:

Místo konání:

Tématické
(předmětové)
zaměření:

Účast:

26. 6. 2018

Exkurze

Plzeň

Reálie města –
základy
společenských věd

Třída SC1

26. 6. 2018

Exkurze

Volyně

Reálie a okolí města
– základy
společenských věd

Třída SC2

26. 6. 2018

Exkurze

Písek

Reálie města –
základy
společenských věd

Třída CU1

27. 6. 2018

Exkurze

Plzeň

Reálie města
a Techmania –
základy
společenských věd,
fyzika

Třída EP1

27. 6. 2018

Exkurze

Praha

Reálie města –
základy
společenských věd

Třída VS1

27. 6. 2018

Exkurze

Volyně

Reálie a okolí města
– základy
společenských věd

Třída EL3

27. 6. 2018

Exkurze

Volyně

Reálie a okolí města
– základy
společenských věd

Třída SC3

27. a 28. 6. 2018

Exkurze

Blatensko

Reálie lokality

Třída EL2

Environmentální vzdělávání:
- Garant projektu školní environmentální výchovy: Mgr. Pavla Bartušková, specializace:
biologie, chemie. Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Volyně plán environmentální výchovy realizuje již patnáctým rokem. Plán aktivit byl
plněn a jeho rozsah rozšířen o další podnětné akce, které podporují environmentální
výchovu žáků a rozšiřují rozhled pedagogických pracovníků. Program environmentální
výchovy je zapracován do vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělání.
- Projevuje se v třídění odpadu, v soutěžích se zaměřením na zeměpisnou, přírodovědnou
a environmentální tématiku, při realizovaných exkurzích a projektových aktivitách – Fair
trade, Den Země a aktivity Centra ekologického vzdělávání U kaštanu.
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Prezentace školy:
- Účast školy na prezentační výstavě „Vzdělání a řemeslo 2017“ v Českých Budějovicích.
- Dny otevřených dveří SŠ a JŠ Volyně:
dne 6. 10. 2017
dne 10. 11. 2017
dne 17. 1. 2018
dne 16. 2. 2018
Součástí denní prezentace školy byla již tradičně ukázková práce žáků oboru vzdělání
cukrář a práce žáků v programu fiktivních firem.
- Prezentace školy na regionálních burzách škol "Trhy studijních příležitostí":
dne 17. 10. 2017 – Blatná
dne 18. 10. 2017 – Tábor
dne 24. 10. 2017 – Český Krumlov
dne 31. 10. 2017 – Strakonice
dne 7. 11. 2017 – Prachatice
dne 8. 11. 2017 – Klatovy – Akademie řemesel
dne 13. 11. 2017 – Písek.
- Ve dnech 9. - 11. 11. 2017 účast na Gastrofestu v Českých Budějovicích „Budějovické
mlsání 2017“ v soutěži o nejlepší cukrářský výrobek, téma: „Krásy podzimu“.
- Dne 8. 2. 2018 účast v soutěži cukrářů „Písecké dortování“ a dne 27. 3. 2018 v soutěži
„Horažďovický větrník – Významný den v životě dítěte“.
- Prezentace školy v rámci prezentačních dnů na základních školách pro žáky 9. tříd:
ZŠ TGM Sušice, Čkyně, Horažďovice, Vacov, Volenice, Katovice, Zdíkov, Husinec,
Prachatice, Radomyšl, Strakonice, Čestice, Vimperk, Stachy, Volyně, Štěkeň, Sedlice,
Záboří, Týn nad Vltavou, Vlachovo Březí.
- Dne 7. 6. 2018 – Veletrh fiktivních firem v Písku.
- Aktivity Ekologického centra U kaštanu.
- Ve škole se rozvinuly specifické školní projekty, které v praxi realizují žáci školy a které
jsou pro školu významnou propagací a mají pro veřejnost podstatný společenskoinformační význam a vzdělávací charakter.
- Programový soubor akcí skupiny ACTIVE CITIZENS pro žáky Mateřské školy Volyně,
pro žáky Základní školy Volyně, pro Dům s pečovatelskou službou Volyně,
pro volyňskou veřejnost a pro Domov pro seniory Světlo v Drhovli.
- Prezentace školy pěveckým souborem domova mládeže V(ÍQ)ĚT pod vedením
vychovatelky domova mládeže Lenky Rodové v Léčebně dlouhodobě nemocných
Volyně, Základní škole Blatná, Dětském domově Volyně, Domě s pečovatelskou službou
Volyně, v Domě pro seniory Světlo v Drhovli.
- Výchovně vzdělávací program vytvořený a realizovaný žáky školy pro veřejnost „První
pomoc – nejhorší je nevědět“ a jeho prezentace pro žáky základních škol.
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- Projekt „Střední škola – výuka trochu jinak“ pro žáky základních škol.
- Projekty „Fair trade“ a „Světová škola“ – klimatická snídaně, fairtradová snídaně,
světový den potravin.
- Školní projekt ke Dni Země – dne 24. 4. 2018 žáci školy vytvořili a organizačně zajistili
herní program s ekologickou tématikou pro žáky Mateřské školy ve Volyni a žáky
1. třídy Základní školy ve Volyni, ve spolupráci s Technickými službami Volyně byl
proveden úklid města a přilehlých lokalit Volyně.
Na propagaci škola dále využívá: regionální tisk, místní rozhlas, vlastní tiskové materiály
a systém internetové prezentace.

Účast žáků v předmětových soutěžích:
- Soutěž v oboru vzdělání cukrář - ve dnech 9. – 11. 11. 2017 – účast na Gastrofestu
v Českých Budějovicích „Budějovické mlsání“, téma: „Krásy podzimu“.

- Vánoční soutěž ERDV – prosinec 2017 – 2. místo.
- Olympiáda v českém jazyce - dne 4. 12. 2017 školní kolo, postup do okresního kola
3 žáci, okresní kolo dne 30. 1. 2018.

- Olympiáda v anglickém jazyce - dne 9. 1. 2018 školní kolo, postup do okresního kola
3 žáci, okresní kolo dne 14. 2. 2018.

- Olympiáda v německém jazyce - dne 16. 1. 2018 školní kolo, postup do okresního kola
2 žáci, okresní kolo dne 23. 3. 2018.
- Zeměpisná olympiáda – dne 30. 1. 2018 školní kolo, postup do okresního kola 3 žáci,
okresní kolo dne 20. 2. 2018.
- Písecké dortování – dne 8. 2. 2018 – účast 2 žákyně oboru vzdělání cukrář.
- Matematický klokan 2018 – dne 16. 3. 2018 – účast v kategorii Junior a kategorii
Student.
- Dne 21. 3. 2018 - místní kolo mezinárodní lesnické soutěže YPEF 2018 „Mladí lidé
v evropských lesích“ pořádané Českou lesnickou společností, o. s., v Písku, soutěžily
2 týmy o třech soutěžících, téma soutěže: „Přírodověda a ekologie“.
- Celostátní matematická soutěž – České Budějovice – dne 23. 3. 2018 – účast 4 žáci.
- Mistrovství ČR v grafických předmětech, Jindřichův Hradec – krajské kolo – dne
27. 4. 2018, 2 soutěžící.
- Soutěž oboru cukrář „Horažďovický větrník“ – dne 27. 3. 2018, účast 3 žákyně.
- Soutěž v grafických předmětech 1. ročníků – krajská soutěž – Blatná, dne 14. 6. 2018,
účast 2 žáci.
- Výtvarná soutěž České Budějovice – téma soutěže „Naše země stoletá“.
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- Výtvarná soutěž Brno – téma soutěže „Máme rádi přírodu“.
- Výtvarná soutěž NP a CHKO Šumava – téma soutěže „Pralesy a jejich mýtické
postavičky“.
- Sportovní soutěže: viz. sportovní aktivity.

Další aktivity školy přesahující rámec výuky:
Dobročinné, humanitární veřejné sbírky:
Datum:

Název sbírky:

Účel:

13. 9. 2017

Světluška

Pomoc osobám se zrakovým

20. 9. 2017

Srdíčkový den – Život dětem

Pomoc vážně nemocným
dětem v domácí péči
rodičů

1. 6. 12. 2017

Srdíčkový den – Život dětem

Pomoc vážně nemocným
dětem v domácí péči
rodičů

16. 5. 2018

Květinový den proti rakovině

Podpora programů
na prevenci nádorových
onemocnění

znevýhodněním

- Adaptační pobyty pro 1. ročníky oborů vzdělání:
Dne 8. 9. 2017 pro obor vzdělání cukrář, ve dnech 11. – 14. 9. 2017 pro obory vzdělání
veřejnosprávní činnost, ekonomika a podnikání, sociální činnost na Zadově. Program
zaměřen na prevenci a odhalování rizikového chování jednotlivců a kolektivů
ve společnosti. Programově a organizačně zajistily: Mgr. Jitka Hrušková a Mgr. Jana
Hůlovcová.

Školení (semináře) pracovníků mimo rámec DVPP:
Datum:

Místo konání:

Oborové a profesní zaměření:

22. 9. 2017

SŠ a JŠ Volyně

Bezpečnost ve škole –
školení a praktické cvičení

26. 9. 2017

České Budějovice Školení pro mimořádné
bezpečnostní situace
ve školách
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Účast:

Všichni pracovníci
školy
Mgr. Hlinšťáková

Datum:

Místo konání:

Oborové a profesní zaměření:

Účast:

Září 2017

České Budějovice Kurz „Účetnictví
příspěvkových organizací“

Ing. Krsková

6. 10. 2017

České Budějovice Předpisy FKSP

Ing. Krsková

9. 10. 2017

České Budějovice Školení – ochrana osobních
údajů - GDPR

PaedDr. Klasová

19. 10. 2017

České Budějovice Prezentace – Inkluze v praxi

PaedDr. Klasová

25. 10. 2017

České Budějovice Prezentace – Model
financování školství
pro příští období

PaedDr. Klasová

16. 11. 2017

Schönberg Německo

Konference – česko německá spolupráce

PaedDr. Klasová

16. 11. 2017

SŠ a JŠ Volyně

Školení BOZP

Všichni pracovníci
školy

29. 11. 2017

Písek

CZESHA

PaedDr. Klasová

27. 2. 2018

České Budějovice Realizace školních projektů

Mgr. Hlinšťáková

7. 3. 2018

České Budějovice Seminář Aktuality
v účetnictví příspěvkových
organizací v roce 2018

Ing. Krsková

7. 4. 2018

České Budějovice Tvorba webových stránek

Mgr. Hlinšťáková

10. 4. 2018

České Budějovice Seminář „Nejčastější chyby
při přezkumu hospodaření,
auditu obcí, kontrole
ze strany finančního úřadu
a kontrole ze strany
zřizovatele u příspěvkových
organizací“

Ing. Krsková

24. 5. 2018

SŠ a JŠ Volyně

Dle prezenční
listiny

29. 5. 2018

České Budějovice Školení k DPH

Školení řidičů

23

Ing. Krsková

Akce domova mládeže:
Sport

– aerobic, posilovna, odbíjená, fotbal, florbal, stolní tenis a kulečník.

Kultura

– knihovna, návštěvy koncertů, kino – filmový klub, muzeum.

Kroužky

– pěvecký kroužek V(ÍQ)ĚT, šperkařský kroužek, kroužek péče o květiny,
sportovní kroužek.

Akce odborného výcviku:
- Účast na prezentaci středních škol (Blatná, Tábor, Strakonice, Klatovy, Vimperk,
Prachatice, Písek) na Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, na Gastrofestu České
Budějovice „Budějovické mlsání“, téma: „Krásy podzimu“, na „Studentském dni“
v Blatné, na „Dni řemesel“ v Základní škole Štěkeň a na akci „Písecké dortování“.
- Výroba pro Fair trade snídani.
- Účast na soutěži „Horažďovický větrník“.
- Spolupráce s partnerskou školou Joseph-von-Fraunhofer-Schule Staatliche Berufsschule I
Straubing mit Außenstelle Bogen, Straubing (Německo):
- společná práce žáků při výrobě cukrářských výrobků v dílnách ve Straubingu.
- Výroba uvítacích dortíků pro soubory na přehlídku „Divadelní Piknik Volyně 2018“.
- Výroba dortů pro soutěžící - Cestovatelská soutěž „Volyňský rozcestník 2018 “.

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
- Ve Střední škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
se uskutečnilo inspekční elektronické zjišťování prostřednictvím inspekčního systému
elektronického testování InspIS DATA:
- březen 2018 – zjišťování forem a podpory mediální výchovy v základních a středních školách.
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j) Základní údaje o hospodaření školy
Příjmy
1.

2.

Celkové příjmy z hlavní činnosti

Kč 28 664 324,16

Z toho:

a) Příjmy z prodeje služeb

Kč 2 964 041,66

b) Provozní dotace

Kč 4 529 000,00

Příjmy z doplňkové činnosti

Kč

856 942,21

Výdaje
1.

Investiční výdaje (použití fondu investic)

Z toho:
a)

2.

Kč 2 159 933,91

Technické zhodnocení čp. 135 – osvětlení

Kč

b)

Technické zhodnocení – výtah čp. 699

Kč 1 415 365,31

c)

Konvektomat – školní jídelna

Kč

138 965,00

d)

Interaktivní tabule

Kč

102 801,60

Nedokončené investice čp. 135 – podkroví

Kč

401 179,00

Neinvestiční výdaje z hlavní činnosti

101 623,00

Kč 19 920 154,00

Z toho:
a)

Náklady na platy celkem

Kč 15 215 671,00

z toho: náklady na platy ze státního rozpočtu

Kč 14 221 268,00

b)

Ostatní náklady

Kč

242 000,00

c)

Zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění

Kč

4 963 695,00

d)

Zákonné sociální náklady (FKSP)

Kč

427 712,27

e)

Úrazy – pojistka Kooperativa – odvody

Kč

61 202,00

V roce 2017 bylo dosaženo hospodářského výsledku

Kč

268 137,12

z toho:

- z hlavní činnosti

Kč

86 905,50

- z doplňkové činnosti

Kč

181 231,50
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
-

Německo, Joseph-von-Fraunhofer-Schule Staatliche Berufsschule I Straubing
mit Außenstelle Bogen, Pestalozzistrasse 4, Straubing
Druh spolupráce: spolupráce v odborném výcviku oboru vzdělání cukrář a v rámci
činnosti na projektu Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni
v programu
Cíl
3
Česká
republika
–
Svobodný stát
Bavorsko
2007 – 2013 (dále jen EVVO).
Uskutečněné akce:
- Dne 30. 1. 2018 – setkání ve Straubingu 10 žáků SŠ a JŠ Volyně oboru vzdělání
cukrář a 15 žáků oboru cukrář z německé školy pracovalo na foukaných
čokoládových figurách a čokoládovém zdobení. Akce se dále zúčastnili 3 čeští
pedagogové ze SŠ a JŠ Volyně a 3 němečtí pedagogové.
- Mezinárodní projekt – Dům zahraniční spolupráce – Box of Experiments,
eTwinning, koordinátor Mgr. Lenka Hlinšťáková
Způsob zapojení školy – partner.
Cíl projektu: spolupráce učitelů fyziky. Rozvoj komunikace v anglickém jazyce,
práce s ICT a překlad do českého jazyka. Rozvoj kreativity.
Doba realizace projektu: 17. 8. 2014 - trvá.
Škola zapojena do projektu: 55 zapojených škol z EU.
Aktivity: Skupina učitelů fyziky připravuje pokusy s jednoduchými pomůckami jako
doplněk výuky fyziky. Materiály vznikají v anglickém jazyce a jednotliví partneři je
překládají do rodného jazyka.

l)

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Jazykové vzdělávání – anglický jazyk, německý jazyk, český znakový jazyk.

m)

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
-

Německo, Staatliche Berufsschule 2 Passau, Am Fernsehturm 2, Passau
Druh spolupráce: projektové dny - Centrum environmentální výchovy U kaštanu
ve Volyni
v programu Cíl
3 Česká republika
–
Svobodný stát
Bavorsko 2007 – 2013 (dále jen EVVO).
Uskutečněné akce:
- Dne 20. 6. 2018 – Šumava – společné splouvání Teplé Vltavy ze Soumarského
mostu do Pěkné s komentářem – 22 žáků a 2 pedagogové z Passau, 18 žáků
a 2 pedagogové ze SŠ a JŠ Volyně.

-

Projekt Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni, projekt č. 311.
Cílem projektu: Hlavním cílem projektu je podpora školního i mimoškolního
environmentálního vzdělávání a zvýšení vzdělanosti žáků, studentů, pedagogických
pracovníků a veřejnosti příhraniční oblasti v ekologické problematice. Dalším cílem je
zatraktivnění přírodovědných předmětů a posílení společného vzdělávání Čechů
a Bavorů.
Doba realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 3. 2015 – udržitelnost projektu do 31. 3. 2020.
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Zdroje financování projektu: 85 % prostředky programu Cíl 3 Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 (tzv. velké projekty), 10 % prostředky
Jihočeského kraje, 5 % prostředky státního rozpočtu.
Partneři projektu:
- Německo, Staatliche Berufsschule 2 Passau, Am Fernsehturm 2
- Německo, Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks
Zwiesel e. V., Theresienthaler Strasse 1.
- Německo, Haus am Strom, Zentrumsleitung, Am Kraftwerk 4, Untergriesbach.
Projektové dny:
- Ve dnech 21. 9., 26. 9. a 12. 10. 2017: Projektový den se Základní školou
Volyně a Základní školou Smetanova Vimperk – Klimatická snídaně.
Při přípravě projektových dnů jsme využili zkušenosti z předchozích období,
kdy byla vyzkoušena metodika práce s žáky středních škol a následně
se rozpracovala pro starší žáky základních škol. Projektová aktivita byla
zaměřena na ekologické dopady při výrobě potravin a na výchovu k trvale
udržitelnému rozvoji. Praktická část byla zaměřena na výhody regionálních
potravin (minimalizace dopravy a obalového materiálu). Projekt podpořil
Jihočeský kraj.
-

Dne 18. 10. 2017: Projektový den s Staatliche Berufsschule 2 Passau v Haus am
Strom. Projektový den partnerských škol se realizoval v partnerské škole
v Passau a v centru ekologického vzdělávání v Haus am Strom. Činnosti
probíhaly v prostorách ekologického centra, kde žáci získávali další informace
o fauně a flóře povodí Dunaje a seznamovali se s možnostmi ochrany přírody
zvolenými bavorskou stranou. Žáci z obou škol (15 žáků ze SŠ a JŠ Volyně
a 15 žáků z partnerské školy Staatliche Berufsschule 2 Passau) pracovali
pod vedením pracovníků centra Haus am Strom. Plnili praktické úkoly
zaměřené na Dunaj a přírodu kolem něho v přírodních lokalitách. Účastníci
projektového dne se seznamovali s možnosti ochrany vody a života kolem ní
v Bavorsku. Aktivita kromě vzdělávání v ekologické tématice přispěla
k vzájemnému poznávání a navázání užších osobních kontaktů mezi
vyučujícími a žáky na obou stranách hranice.

-

Dne 10. 11. 2017: Projektový den se Základní školou Volyně – Chráněná území
v okolí Volyně. Projektový den navazoval na aktivity realizované s touto školou
v minulém období. Žáci se zaměřili na chráněná území v okolí Volyně, na jejich
význam pro region a na ochranu přírody.

-

Dne 30. 1. 2018: Projektový den s Staatliche Berufsschule I Straubing.
Projektový den partnerských škol se realizoval ve Straubingu. Aktivity byly
zaměřené na žáky, kteří se vzdělávají v oboru s výučním listem. Cílem
projektového dne bylo navázání kontaktů mezi žáky a překonání jazykové
bariéry při společném vzdělávání. Žáci pracovali ve dvojicích, ve kterých byl
vždy jeden žák z Čech a druhý žák z Dolního Bavorska. Společně plnil
praktické úkoly, kterým se věnují ve svém vzdělávání. Tímto způsobem se
podařilo překonat počáteční obavy a zábrany v komunikaci. Žáci se rovněž
seznámili se systémem školství v Bavorsku, s prostorami školy a s výukou
odborných předmětů. Projektová aktivita přispěla především k vzájemnému
poznávání a navázání užších osobních kontaktů mezi vyučujícími a žáky na
27

obou stranách hranice. Pracovní tým projektu projednal časový harmonogram
a možnosti další odborné spolupráce.
-

Dne 16. 2. 2018: projektový den s Mateřskou školou Volyně – Zimní
radovánky. Projektový den navazoval na předcházející úspěšné aktivity
s Mateřskou školou Volyně. Došlo k navázání kontaktů s novou ředitelkou
Mateřské školy Volyně a došlo k dohodě o další činnosti. Praktické činnosti
projektového dne byly zaměřeny na pochopení významu přírody a její ochrany
formou odpovídající věku účastníků.

-

Dne 21. 2. 2018: Projektový den – Uvědomělá spotřeba. Seminář navazoval
na projektové dny Klimatická snídaně. Účastníci si prohloubili znalosti
o ekologických dopadech pěstování potravin mimo region a způsobu jejich
balení, rozdíl mezi využíváním sezónních a nesezónních potravin, zmínili
návaznost na globální témata.

-

Školní rok 2017/2018: Dlouhodobý projekt Volyňka. Žáci oboru přírodovědné
lyceum se pod vedením vyučující přírodovědných předmětů celý školní rok
věnují projektu Volyňka. Zabývají se řekou Volyňskou od jejího pramene na
Šumavě u Lipky až k soutoku s řekou Otavou ve Strakonicích. Dlouhodobě
sledují a měří fyzikální veličiny se systémem Pasco v různých ročních
obdobích. Během činností si žáci uvědomují nutnost ochrany životního
prostředí. Vyhodnocují dopady opatření proti povodním po celém jejím toku.
Sledují stav znečištění vody a analyzují jeho příčiny.

-

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
získala neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na období září –
prosinec 2017 „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol,
konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2017, č.j.: MSMT-32263/2016-1“.
Dotace je určena na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků v položkách školné,
stravné, ubytování, cestovné a školní potřeby, dále na úhradu realizátora aktivit, pokud
byly příjemci dotace přiděleny finanční prostředky na Dohodu o provedení práce.
Čerpání dotace ve výši 700,-- Kč.

-

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
se zapojila do Jihočeské informační kampaně zaměřené na separaci a recyklaci odpadů
„Škola zařídí – kraj zaplatí“. Kampaň je realizována s finanční účastí Jihočeského kraje
a autorizované obalové společnosti EKO-KOM a. s.. Střední škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 získala podporu na exkurzi
do zpracovatelského zařízení Rumpold-T, s. r. o., pobočka Týn nad Vltavou
a na exkurzi do EKODEPON, s. r. o., Výukové a školící centrum Černošín. Exkurze
se uskutečnily dne 13. 9. 2017 a 14. 9. 2017.

-

Projekt OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) s názvem Podpora
sepětí výuky s praxí s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006536. Projekt je
spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je vytvořit těsnější sepětí
výuky a praxe. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, vzdělávání žáků odborníky z praxe, podporu extrakurikulárních aktivit
a aktivity rozvíjející ICT. Poskytnutá částka dotace 761 713,-- Kč. Zahájení realizace
projektu 1. 9. 2017, projekt je dvouletý s ukončením realizace 31. 8. 2019.
28

-

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
získala od Jihočeského kraje dotaci ve výši 24 640,-- Kč na projekt Výchova žáků
k uvědomělému spotřebnímu chování v rámci programu Rozvoj venkova a krajiny,
dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2017, podopatření podpora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO
ve školách. Projekt byl zaměřen na pochopení vlivu spotřebního chování na změny
klimatu. Seminář je veden badatelským způsobem. Účastníci předem nakoupili
potraviny, které se běžně konzumují k snídani. Během semináře společně zjišťovali
původ, zpracování, balení a transport jednotlivých potravin. Tato fakta – sezónnost,
rostlinné a živočišné výrobky, zpracování a balení potravin – dali do souvislosti
s emisemi skleníkových plynů a globální změnou klimatu. Získali celkový přehled
o problematice klimatických změn. V závěru semináře hledali způsob spotřebního
chování, které je nejvíce v souladu s udržitelným rozvojem a kterým může každý člověk
přispět k řešení tohoto problému. Důraz byl kladen na regionální potraviny, které jsou
ke klimatu nejvíce šetrné. Celý program je doplněný v sezóně komentovanou
prohlídkou školní ekologické zahrady, kde účastníci viděli zapomenuté tradiční rostliny
(např. proso, len), bylinky a další regionální rostliny Šumavy a Bavorského lesa.
Zahájení duben 2017 a ukončení říjen 2017.

-

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi CZ.02.3.61/0.0/0.0/16
020/0004015. S Národním institutem pro další vzdělávání Praha 1 byla dne
19. 10. 2017 podepsaná smlouva o vzájemné spolupráci, která byla uzavřená na dobu
určitou, do 30. 9. 2021. Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci
smluvních stran v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
hrazeného Evropským sociálním fondem v rámci dotačního titulu OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání.

-

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
získala od Jihočeského kraje dotaci ve výši 25 000,-- Kč na projekt Podpora
polytechnické výchovy formou práce s textiliemi v kroužku Dovedné ruce v rámci
programu Podpora práce s dětmi a mládeží, dotační programy Jihočeského kraje pro rok
2017, opatření Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání. Hlavním cílem
projektu je posílení polytechnických kompetencí a zlepšení manuální zručnosti
a estetického cítění žáků školy a navázání na tradici regionu Šumavy a Pošumaví, kde
textilní techniky patří k tradičním rukodělným aktivitám. Vzhledem k tomu, že většina
žáků jsou dívky, mimoškolní činnost byla zaměřena na textilní techniky, které jsou
v regionu Šumavy tradiční. Žáci se zapojili do kroužku Dovedné ruce, kde pod vedením
zkušené lektorky pracovali s textilem. Vyzkoušeli si tradiční techniky barvení látek
(zejména modrotisku), tkaní, plstění, tkaní, šití a malbu na bavlnu a hedvábí spojenou
s výrobou jednoduchých razítek. Všechny tyto činnosti jsou vhodné jako volnočasové
aktivity pro děti i seniory. Každý měsíc byl nabídnut jeden seminář zaměřený na
konkrétní textilní techniku veřejnosti a rodičům žáků a také seniorům v Domově pro
seniory Světlo v Drhovli. Ukončení realizace projektu listopad 2017.

-

Projekt Edison – spolupráce mezi AIESEC České Budějovice a SŠ a JŠ Volyně
na projektu zaměřeném na mezikulturním vzdělávání na středních školách zvaném
EDISON. V rámci tohoto projektu byla zajištěna návštěva 6 zahraničních účastníků
za účelem prezentace jejich země původu a jejich kultury. Projekt se uskutečnil
v období od 11. 2. 2018 do 18. 2. 2018.
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n)

-

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
získala od Jihočeského kraje dotaci ve výši 26 980,-- Kč na projekt Modernizace
vybavení posilovny jako motivační prvek pro podporu zdravého životního stylu –
Bodybuilding III v rámci programu Podpora sportu, dotační programy Jihočeského
kraje pro rok 2018, opatření Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí. Hlavním
cílem projektu je prevence obezity a výchova ke zdravému životnímu stylu. Čímž
vytváříme předpoklad ke zdraví fyzickému a potažmo i psychickému. V posilovně
probíhal velmi úspěšný zájmový kroužek Bodybuilding (1x týdně 2 hodiny). Posilovna
v Domově mládeže byla dovybavena veslovacím trenažérem Kettler Coach M a novým
ortopedem Kettler GIRO S1, který nahradil zastaralý ortoped. Cvičením na veslovacím
trenažéru se zapojují do tréninku všechny svalové partie, zejména nohy, záda, ruce, prsa
a břicho. Správně vedený trénink má proto velmi výrazný efekt i při bolestech zad.
Motivací pro cvičící je možnost zkontrolovat si počet „ujetých“ kilometrů, spálenou
energii nebo pozorovat, jak se zvyšuje kondiční známka. Ortoped slouží zejména
k posilování dolních končetin a k zahřátí organismu před začátkem cvičení. Ukončení
realizace projektu červen 2018.

-

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
získala od Jihočeského kraje dotaci ve výši 46 350,-- Kč na projekt Pracujeme a učíme
se společně v rámci programu Podpora práce s dětmi a mládeží programy Jihočeského
kraje pro rok 2018, opatření Mezinárodní spolupráce. Hlavním cílem projektu byla
stanovena podpora dobrých vztahů mezi žáky a pedagogy SŠ a JŠ Volyně
a partnerskými bavorskými školami Berufsschule 2 v Passau a Berufsschule 1
ve Straubingu, posílení kompetence mluvení cizím jazykem, rozvoj manuální zručnosti,
poznávání krajiny Šumavy. Realizací plánovaných aktivit byly tyto cíle naplněny.
Projekt se skládal ze dvou aktivit. První aktivita proběhla 30. 1. 2018, kdy se skupina
10 našich žáků oboru vzdělání Cukrář vypravila za svými partnery do Straubingu, kde
společně vyráběli čokoládové duté figurky a čokoládové ozdoby. Tato akce proběhla již
popáté. Žáci po překonání prvotního ostychu se velmi dobře zapojili do společné práce.
Druhá část byla zaměřená na poznávání nepřístupných částí Šumavy a navazovala
na návštěvu centra Haus am Strom, která proběhla 11. 10. 2017. Skupina 18 žáků naší
školy a skupina 22 žáků ze školy Passau společně poznávala krajinu Šumavy kolem
řeky Teplé Vltavy, kterou společně splouvali 20. 6. 2018 na kánoích ze Soumarského
mostu do Pěkné. Ukončení realizace projektu červen 2018.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
-

Hospodářská komora ČR.

-

Odborový svaz pracovníků obchodu.
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