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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název:  Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 

                
REDIZO:    600008380  

 

IZO:  107830302 

                
IČO:    00073172  

                 
Adresa: nám. Republiky 86/V,  380 01 Dačice 

               
Tel.:      384420451-53 

 

Fax:      384422800 

 

E-mail: podatelna@souz-dacice.cz 

 

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

 

Právní forma:  Příspěvková organizace 

 

Ředitel:           Mgr. Radek Hillay  
 

 

ORGANIZACE VYKONÁVÁ ČINNNOSTI 

 

 Střední škola 

 

 Domov mládeže 

 

 Školní jídelna 

  

 Školní jídelna - výdejna 

 

 

MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ŠKOLSKÝCH SLUŽEB 

 

 Dačice, nám. Republiky 86/V, ředitelství, domov mládeže, školní jídelna, výuka odborného 

výcviku 

 

 Dačice, Jemnická 58 teoretická výuka, školní jídelna - výdejna 

 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 

 vzdělávací kurzy 

 opravárenská a servisní činnost 
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 hostinská činnost 

 

 výroba a montáž strojů pro zemědělství a lesnictví 

 

 svářečská škola 

 

 služby v zemědělství 

 

 ubytovací služby 

 

 provozování autoškoly 

 

 

VEDENÍ ŠKOLY 

        

Mgr. Hillay Radek          -  ředitel, statutární orgán 

                  

Mgr. Doležal Jiří            -  statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro odborný výcvik 

                      

Mgr. Šteflová Drahoslava     -  zástupce ředitele pro teoretickou výuku 

   

Štěbetáková Anna          -  vedoucí vychovatelka 

    

Štokrová Jarmila                     -  vedoucí ekonomického úseku 

 

Běhanová Marta                   -  vedoucí školní jídelny 

ŠKOLSKÁ RADA 

Rada Jihočeského kraje dne 17. 7. 2014 usnesením č. 823/2014/RK-43 vzala na vědomí výsledky voleb do 

dvou třetin školské rady a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu členů školské rady. 

Stanovený počet členů školské rady: 6  

 

Složení školské rady ke dni 1. 9. 2016: 

 

za pedagogické pracovníky školy:  

Bc. Antonín Šálek  

Bc. Václav Vyhnálek  
 

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:  

Irena Čurdová 

Anna Svobodová 

 

za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován 

Ing. Jan Bartošek 

Ing. Jan Koutný 

 

Funkční období školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté a končí k 31. 8. 2017. 
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Dne 9. 6. 2017 se uskutečnily volby do školské rady. 

Rada Jihočeského kraje dne 20. 7. 2017 usnesením č. 787/2017/RK-20 vzala na vědomí výsledky voleb do 

dvou třetin školské rady a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu členů školské rady. 

 

Stanovený počet členů školské rady: 6  

 

Složení školské rady ke dni 1. 9. 2017: 

 

za pedagogické pracovníky školy:  

Bc. Antonín Šálek  

Bc. Václav Vyhnálek  
 

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:  

Monika Neuvirtová 

Anna Svobodová 

 

za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován 

Ing. Karel Macků 

Ing. Jan Koutný 

 

Funkční období školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté a končí k 31. 8. 2020. 
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2.  PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ 

 

 

RVP 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP č. j. 01-08/2012 Automechanik 

s účinností od 1. 9. 2012; 

 

RVP 36-67-H/01 Zedník, ŠVP č. j. 05-08/2012 Zedník, s účinností od 1. 9. 2012; 

 

RVP 41-51-H/01 Zemědělec-farmář, ŠVP č. j. 06-08/2012 Zemědělec-farmář s účinností od 1. 9. 

2012; 

 

RVP 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, ŠVP č. j. 04-08/2012 Opravář zemědělských strojů 

s účinností od 1. 9. 2012,  

 

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP č. j. 02-08/2015 Kuchař-číšník s účinností od 1. 9. 2015,  

1. a 2. ročník 

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP č. j. 02-08/2012 Kuchař s účinností od 1. 9. 2012, 3. ročník 

                        ŠVP č. j. 03-08/2012 Kuchař-číšník s účinností od 1. 9. 2012, 3. 

 ročník  

 

RVP 29-51-E/01 Potravinářské výroba, ŠVP č. j. 01-08/2015 Cukrářská výroba s účinností od 1. 9. 

2015,  

 

RVP 41-55-E/01 Opravářské práce, ŠVP č. j. 02-08/2010 Opravářské práce s účinností od 1. 9. 2010 
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POČTY ŽÁKŮ 

 

Název oboru                 třída    začátek šk. r.    konec šk. r. 

 

mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP automechanik) AZ 1.  21  16 

         AZ 2.  22  20 

         AFZ 3.  12    9 

opravář zemědělských strojů      OZS 1.  20  17 

         OZS 2.  30  29 

         OZS 3.  26  25 

kuchař – číšník ŠVP kuchař – číšník     KČF 1. 14  12 

         KČF 2. 19  16 

         KČK 3. 11  10 

kuchař – číšník ŠVP kuchař      KČK 3.   6    5 

zemědělec – farmář       KČF 1.   9    6 

         KČF 2.   8    8 

         AFZ 3.    7    7 

zedník         AZ 1.    7    7 

         AZ 2.     7    3 

         AFZ 3.    7    5 

opravářské práce       COP 1.   8    7 

         OP 2.    8    7 

         OP 3.  10   11 

potravinářská výroba (ŠVP cukrářská výroba)   COP 1. 13   10 

         CV 2.  10     8    

    

 

CELKEM          272  238 
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3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Celkový počet zaměstnanců byl v tomto školním roce 63 fyzických osob, přepočtených pracovníků 

61,74.  

Na jednotlivých úsecích pracovalo: 

 

1. Úsek teoretické výuky:                                                                                         fyzické    přepočtené 

Učitelé                                             16 včetně ZŘTV a ředitele                          16          15,28 

z toho se zkráceným úvazkem            3                                                                                                      

              s VŠ                                 12 + 3 bakalářské studium 

              se SŠ                                     1 

              s odbornou způsobilostí    12   

              se spec. pedagogikou           2 

 

2.  Úsek odborného výcviku: 
Učitelé odborného výcviku                   22  včetně ZŘPV + VUOV                         22          21,3 

z toho se zkráceným úvazkem              1                                                                                        

z toho:   s VŠ                                  5 + 3 bakalářské studium 

              se SŠ                               14 

              s vyučením                     22 

              s DPS                             22 

              se spec. ped.               6 

              VUOV                             2 

Od 19. 9. 2016 do 12. 5. 2017 zástup po dobu dlouhodobé nemoci – rozsah úvazku 1,0.  

 

3.  Úsek domova mládeže: 

     Vychovatelé                                  3 včetně vedoucí vychovatelky                     3           3 

      z toho:   s VŠ                               1 bakalářské studium 

                    se SŠ                              2 

                    s DPS                             2 

  se spec. ped.                            2 

  důchodce 1 

 

4.  Úsek administrativy:          4                                                                     4          4  

                    se SŠ                                4 

                    

 

5.  Úsek školní jídelny:                       6 včetně vedoucí ŠJ                                       6           6 

     z toho:   se SŠ                               1 

                   s vyučením                     5 

                      

7.   Úsek provozních zaměstnanců:         8                                                                     8          7,87 

      z toho:  se SŠ 1 

                  s vyučením                          5 

                   se ZŠ                                   2  
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1.    Vedení školy                                    celkem 6 
        Mgr. Hillay Radek                    -   ředitel                   

        Mgr. Doležal Jiří   -   statutární zástupce, zástupce pro odborný výcvik                     

        Mgr. Šteflová Drahoslava       -   zástupce pro teoretické vyučování, koordinátor ŠVP 

                 Štěbetáková Anna          -   vedoucí vychovatelka  

                 Štokrová Jarmila             -   vedoucí ekonomického úseku, rozpočtář, mzdová účetní 

                 Běhanová Marta              -   vedoucí školní jídelny 

 

2.     Učitelé teoretické výuky                celkem 14 

        Ing.  Čechová Věra                -   ekonomické předměty 

        Ing.  Doležal Josef                -   odborné předměty OZS, OP 

                Fic Josef                       -   tělesná výchova, odborné předměty F 

        Mgr. Králová Jana  -   všeobecně vzdělávací předměty – obory E 

                 Kulík Luboš                -   řízení vozidel, motorová vozidla 

                 Mandát Zdeněk -   odborné předměty obor Z 

        Ing.   Novák František            -   informatika, koordinátor ICT   

        Ing.   Ošmerová Veronika       -   odborné předměty KČ, CV, výchovný poradce 

        Ing.  Prokopiová Kateřina   -   český jazyk a literatura    

        Mgr. Stehlíková Andrea           -   německý jazyk      

        Bc.   Šálek Antonín                 -   odborné předměty A  

        Ing.  Šimánková Hana             -   základy přírodních věd, odborné předměty, EVVO,  

        Mgr. Truneček Tomáš -   anglický jazyk 

        Mgr. Vejvodová Eva  -   matematika, fyzika, metodik prevence 

 

3.     Učitelé odborného výcviku             celkem 22 včetně zastupujícího UOV 

 Augsten Jan  

 Bauer Jiří  

 Jakubec Jan   

 Kalvoda Jaroslav - vedoucí autoškoly  

 Karkošková Edita  

        Ing.  Kolařík Jiří  

        Mgr. Kolumberská Hana  

 Lovětínský Dušan  

 Malá Radmila   

 Mandát Zdeněk 

 Marková Vladimíra  

       Bc.  Matějka Pavel  - technolog svářečské školy   

       Mgr.  Mátl Ladislav   

 Novák Miroslav  

 Nováček Miroslav  

 Punda Karel - po dobu zástupu za Nováka Miroslava 

 Špička Richard  

 Košťálová Milena  

       Bc. Štancl Bohumír  

       Mgr. Točíková Romana - vedoucí učitelka OV 

 Urbanec Pavel  

        Bc. Vyhnálek Václav - vedoucí učitel OV                

 

4.     Vychovatelé domova mládeže     celkem 2 
        Bc.  Pukl Miloslav  
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       Pohanková Vlasta  

                                            

                                           

5.      Ostatní pracovníci                          celkem 15 

                Holakovská Věra         -    sekretářka, administrativní a spisový pracovník   

                Šindelář František          -    hospodář  

               Javůrková Jana             -    rozpočtář, účetní   

                Doležalová Eva             -    vedoucí  kuchařka 

                Kacetlová Ludmila        -    kuchařka 

                Prokopcová Jiřina          -    kuchařka 

                Tunklová Anna              -    kuchařka 

                Veseláková Jana            -    kuchařka 

                Zamazalová Jana           -    bezpečnostní pracovník  

                Bajgl Lubomír              -    topič, školník  

                Bajglová Jana                -    uklízečka 

                Kolaříková Jana            -    uklízečka, topič, školník 

 Malá Radmila - uklízečka 

                Šimánková Věra    -    uklízečka 

 Vetchá Martina - uklízečka  
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4.  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
 

Přijímací řízení – výsledky pro školní rok  2017/2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                            počet přijatých/počet odevzdaných zápisových lístků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební obory: I. kolo další kola  CELKEM 

         

Automechanik 23/11 1/1  12 

         

          

Opravář zemědělských 

strojů 

30/26 2/2  28 

         

          

Kuchař 0/0 0/0  0 

         

        

Kuchař-číšník  12/6 3/3  9 

        

          

Zedník           6/4 3/3  7 

         

         

Zemědělec-farmář 12/9 2/2  11 

         

            

Opravářské práce 10/7 5/5  12 

         

         

Cukrářská výroba 14/11 2/2  13 

         

Celkem 107/74 18/18 

 

92 
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

PŘEHLED KLASIFIKACE ZA 1. POLOLETÍ 

 

TŘÍDA Počet 

žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Studijní 

průměr 

AZ 1. 26 1 16 3 8 2,60 

KČF 1. 19 1 11 4 4 2,39 

OZS 1. 19 0 15 3 3 2,77 

AZ 2.  27 2 14 2 9 2,79 

KČF 2. 26 2 13 2 9 2,53 

OZS 2. 30 0 24 3 4 2,79 

AFZ 3. 22 0 13 7 2 2,72 

KČK 3. 16 2 7 3 6 2,32 

OZS 3. 26 0 21 4 4 2,63 

OP 2. 7 0 5 0 2 2,36 

OP 3.  10 0 8 0 2 2,34 

CV 1. 19 2 13 0 4 2,26 

CV 2. 9 1 7 0 1 1,90 

CELKEM 256 11 167 31 58 2,54 

 

 

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ 

 

     Pochvaly:                  

třídního učitele    20     

                                    učitele odborného výcviku   23                 

vychovatele       0      

ředitele       5      

 

    Výchovná opatření: 

napomenutí třídního učitele   29     

 napomenutí učitele OV     5      

napomenutí vychovatele     3     

 důtka třídního učitele    32     

 důtka učitele odborného výcviku  17     

důtka ředitele     21     

 podmíněné vyloučení      0     

 vyloučení       0     

      

    Klasifikace chování: 

2. stupeň z chování      8  

        3. stupeň z chování          6  
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PŘEHLED KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ 

 

TŘÍDA Počet 

žáků 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Studijní 

průměr 

AZ 1. 23 2 20 0 1 2,60 

KČF 1. 18 1 12 1 5 2,40 

OZS 1. 17 1 15 1 0 2,47 

AZ 2. 23 3 16 1 3 2,69 

KČF 2. 24 2 18 0 4 2,50 

OZS 2. 29 1 26 2 0 2,63 

AFZ 3. 21 0 16 0 5 2,66 

KČK 3. 15 2 13 0 0 2,25 

OZS 3. 25 1 23 1 0 2,54 

OP 2. 7 0 7 0 0 2,39 

OP 3. 11 2 9 0 0 2,35 

CV 1. 17 2 13 0 2 2,40 

CV 2. 8 1 6 0 1 1,95 

CELKEM 238 18 194 5 21 2,54 

 

 

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ 

 

Pochvaly:                  

třídního učitele    40         

učitele odborného výcviku   31   

vychovatele       1      

ředitele       6      

 

     Výchovná opatření: 

napomenutí třídního učitele   27    

napomenutí učitele OV     0   

napomenutí vychovatele     1 

                              důtka třídního učitele    36   

důtka učitele odborného výcviku    7 

důtka ředitele     13 

podmíněné vyloučení      1   

vyloučení       0 

 

      Klasifikace chování: 

2. stupeň z chování      8    

3. stupeň z chování      4    
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PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  

 

 
                POČET ŽÁKŮ Počet žáků s celkovým hodnocením 

    v 

závěrečných 

ročnících  

konajících 

závěrečnou 

zkoušku 

prospěl  s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl     

    

mechanik opravář 

motorových vozidel 

ŠVP automechanik 

            

23-68-H/01 9 7 1 6 0 

       

kuchař – číšník 

ŠVP kuchař-číšník 

       

65-51-H/01 10 10 1 9 0 

       

kuchař – číšník 

ŠVP kuchař 

       

65-51-H/01 5 5 1 4 0 

       

ŠVP zemědělec-farmář 

       

41-51-H/01 7 5 1 4 0 

      

ŠVP opravář 

zemědělských strojů 

       

41-55-H/01 25 24 2 19 3 

       

ŠVP zedník 

       

36-67-H/01 5 4 2 2 0 

       

ŠVP opravářské práce 

       

41-55-E/01 11 11 0 11 0 

      

      

CELKEM 

  72 66 8 55 3 
      

 

 

NÁHRADNÍ A OPRAVNÝ TERMÍN ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

    Počet žáků Počet žáků s celkovým hodnocením 

    konajících 

závěrečnou 

zkoušku 

prospěl 

s vyzname- 

náním 

  

    prospěl neprospěl 

      

Mechanik opravář motorových 

vozidel     ŠVP Automechanik 
23-68-H/01 1 0 1 0 

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 4 0 3 1 

C E L K E M  5 0 4 1 
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VÝSLEDKY ZKOUŠEK ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL  

 

 

 

 

 

DČ – doplňková činnost 

 

 

 

VÝSLEDKY SVÁŘEČSKÝCH ZKOUŠEK A ODBORNÝCH KURZŮ 

 

Kurzy svařování 

 

Celkem se uskutečnilo 18 kurzů. Úspěšně kurzy dokončilo 113 žáků 

 

Metoda ZK 311 1.1 

 OZS 3. Opravář zemědělských strojů 

   - zkoušku konalo 20 žáků, 20 prospělo. 

 

Metoda ZK 111 1.1 

 OZS 2. Opravář zemědělských strojů,  

   - zkoušku konalo 25 žáků, 24 prospělo 
 

TŘÍDA  

SKUPINA 

POČET 

ŽÁKŮ 
PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

PROCENTO 

ÚSPĚŠNOSTI 

Z TOHO  NEPROSPĚLO 

PPV OUV PJ   

A 3  BC 7 5 2 71 1 1 1 C 

OZS 3  BC   22 15 7 68 2 3 
2 B 

3 C 

F 3 4 2 2 50  1 2 C 

OP 3   BC 6 6 - 100    

OZS 2   T 27 19 8 70 4  4 T 

OP 2   T 6 3 3 50 2  1 T 

F 2 2 - 2 0 2   

HČ   B,T 4 2 2 50 2   

CELKEM 78 52 26 67 13 5 13 
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Metoda ZK 135 1.1 

 OZS 3. Opravář zemědělských strojů 

   - zkoušku konalo 15 žáků, 15 prospělo 

 AZ 2. Automechanik  

 - zkoušku konalo 16 žáků, 16 prospělo 

 OP 3.  Opravářské práce 

   - zkoušku konalo 6 žáků, 5 prospělo 

 

Přezkoušení prováděla zkušební organizace č. 18, TÜV-SÜD PRAHA 

 

Zaškolení svářečského pracovníka 

 

 

Metoda ZP 311-8 31(pájení mědi) 

 OZS 3. Opravář zemědělských strojů 

  - zkoušku konalo 19 žáků, 19 prospělo 

 

 

Metoda ZP 311-2 1.1 (řezání plamenem) 

 AZ 1.   Automechanik 

  - zkoušku konalo 14 žáků, prospělo 9 

 

 OP 2.  Opravářské práce 

  - zkoušku konalo 6 žáků, prospělo 5 

 

 

Odborné kurzy 

 

Samochodná sklízecí řezačka SP8-049  

 OZS 3.  Opravář zemědělských strojů 

  - kurz konalo 26 žáků, prospělo 16 

 AFZ 3 Farmář 

  - kurz konali 6 žáků, prospěli 3 

 

Samochodná sklízecí řezačka Claas Jaguar 

 OZS 3. Opravář zemědělských strojů 

  - kurz konalo 13 žáků, prospělo 13 

 AFZ 3. Farmář 

  - kurz konali 2 žáci, prospěli 2 

 

Stavba dočasné stavební konstrukce – Lešenář 

 FZ 3. Zedník 

  - kurz konali 3 žáci, prospěli 3 

 

Sklízecí mlátička, základní kurz vytřásadlových strojů-Massey Ferguson 

 OZS 2.  Opravář zem. strojů 

  - kurz konalo 27 žáků, prospělo 17 

 OP 2.  Opravářské práce 

  - kurz konalo 7 žáků, prospěli 4 
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 KČF 2. Farmář 

  - kurz konalo 8 žáků, prospělo 5 

 

Sklízecí mlátička Claas Lexion, vytřásadlová i rotorová modifikace 

 OZS 2., OP 2.,KČF 2. Opravář zem. strojů, Opravářské práce, Farmář 

   - kurz konalo 16 žáků, prospělo 12 

 

Kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny 

 KČF1, KČF2 – kurz konalo 9 žáků, prospělo 9 
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6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

                   

 

Během školního roku byly konzultovány obecné i specifické problémy. Činnost metodika, ve spolupráci 

s výchovnou poradkyní ing. Ošmerovou, byla zaměřena na plnění plánu pro školní rok 2016/17 a dále na 

aktuální řešení vzniklých problémů. Vše probíhalo ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními pracovníky 

školy. 

Přednáškové akce probíhaly v souladu s prevencí primární. Zaměřeny byly především na první ročníky, 

kde účinnost těchto akcí statisticky vykazuje nejlepší výsledky a pozitivně ovlivňuje žáky, kteří přecházejí 

ze základní školy na střední. Podle plánu jsme se snažili působit primárně na žáky tak, aby si osvojovali 

základní návyky ve zdravém životním stylu, podporovali jejich morální kvality, motivovali k přípravě na 

budoucí povolání a snažili se maximálně snižovat absenci. Byla poskytnuta speciální poradenská činnost 

pro romské žáky. 

Ve specifické prevenci jsme se zaměřili na konkrétní rizika jako je šikana, krádeže, dopravní výchova a 

ochrana obyvatel za mimořádných událostí. Byla prováděna výchovná práce jak s třídním kolektivem tak 

jednotlivě se zaměřením na vstřícnou komunikaci s žáky a jejich rodiči. Během školního roku pak proběhly 

následující akce. 

 

ZÁŘÍ   

 Nabídka volnočasových aktivit a zájmové činnosti (všichni) 

 Pro žáky 1. ročníků informace o dodržování základních pravidel  

 Informace o možnosti konzultování problémů s výchovnou poradkyní a metodikem prevence 

 Audiovizuální program – Borneo (Pohodáři) 

ŘÍJEN 

 Seznamovací a stmelovací aktivity – organizované programy v přírodě Spolkový dům Slavonice 

(1. ročníky) 

 Dotazníkové šetření výskytu šikany (1. ročníky) – neshledány závažné problémy, žáci byli 

informováni o případném postupu řešení, v jednotlivých případech poté využili i možnost 

konzultace 

 Třídnické hodiny – téma šikana 

LISTOPAD 

 Třídní schůzky – poučení rodičů o rizikovém chování – netolismus, šikana, intolerance a 

xenofobie, záškoláctví 

 Přednáška – „Kyberšikana a šikana“ – Policie ČR, právní důsledky a odpovědnost jedince 

 Třídnické hodiny – agresivní chování, nevhodné chování k pedagogickým pracovníkům a 

chování žáků vzájemně mezi sebou 

PROSINEC 

 Aktualizované kontakty na odborníky v tíživých životních situacích k dispozici pro žáky na místě 

poblíž schránky důvěry 

LEDEN 

 Zakoupeny testry na návykové látky 

 Aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování žáků je možné zapisovat pomocí 

elektronického výkaznictví – informace od TU vých. poradci nebo metodikovi prevence  

 Lyžařský výcvikový kurz se pro malý zájem ze strany žáků neuskutečnil 
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ÚNOR 

 Přednáška na téma „On-line závislosti a závislost na mobilním telefonu“- RNDr. Hanák (výběr 

tříd) 

 

BŘEZEN 

 Environmentální výchova - filmové představení: Příběh lesa (všichni) 

 Problematika šikany řešena s jednotlivými třídními učiteli – důraz klademe na spolupráci 

 Besedy s pracovnicemi Úřadu práce Dačice (pro 3. ročníky) 

  

KVĚTEN 

 Informace pro učitele z krajské konference – školní pravidla, agrese ve třídách 

 Informace o nové návykové látce (mindy) s vysokým rizikem ohrožení zdraví 

 

ČERVEN 

 Přednáška Policie ČR – trestní odpovědnost 

 Příprava žáků na možná rizika během letních prázdnin – třídní učitelé 

 Přednáška s aktivními ukázkami – „Ochrana zdraví člověka a civilizační choroby“ – budeme 

pokračovat ve spolupráci 

 Osobní pohovor o potřebách a možnostech pro příští školní rok s oblastním metodikem prevence 

Mgr. S. Filipem na setkání metodiků prevence v Jindřichově Hradci 
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7.  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ 

 

ÚSEK TEORETICKÉ VÝUKY 

Porady školních metodiků prevence  Mgr. Vejvodová Jindřichův Hradec  

        

                                                                                                     

Seminář pro učitele TEV    Bc. Fic   Asociace Jindřichův Hradec 

 

 

VŠ studium „Učitel odborné výchovy   Bc. Kulík  MUNI Brno 

se zaměřením na dopravní výchovu“ 

 

VŠ studium „Trvale udržitelné systémy  Bc. Fic   ZF České Budějovice 

 hospodaření v krajině“ 

 

VI. Krajská konference primární prevence Mgr. Králová  KÚ České Budějovice 

 rizikového chování    Mgr. Vejvodová 

 

Seminář pro výchovné poradce   Ing. Ošmerová PPP Jindřichův Hradec 

 

Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně (1) Mgr. Stehlíková Jihlava 

       Mgr. Šteflová 

 

Seminář „Sebereflexe v práci učitele“  Mgr. Vejvodová Praha 

       Ing. Ošmerová 

 

Cyklus přednášek „Voda v krajině“  Ing. Šimánková Dačice 

 

Seminář „Formy vstřikování plastu  Bc. Šálek  Jihlava 

 a nástrojářská výroba“ 

 

Seminář „Kvalita v automobilovém   Bc. Šálek  Nošovice 

 průmyslu“ 

 

Seminář „Výroba zapalovacích svíček…“  Bc. Šálek  Tábor 

 

 

 

 

 

 

 

    ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU 

 

Kvalita v automobilovém průmyslu  Punda   Nošovice 

 

Zapalovací a žhavící svíčky,   Novák   Tábor 

snímače, sondy BRISK Tábor   
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Školení provozovatelů autoškol   Kalvoda  Jihlava 

       Ing. Kolařík  Dačice 

 

Školení lektorů (ochrana rostlin) Bc. Vyhnálek  Praha 

 Mgr. Doležal  Praha 

 

Partnerství, legislativa, příklady dobré praxe Mgr. Doležal  Praha 

 

Formy na vstřikování plastů,   Mgr. Mátl  Jihlava 

nástrojařská výroba     Bc. Vyhnálek 

        

Inteligentní elektroinstalace,    Jakubec  ELKO EP Holešov 

inteligentní domy     Mandát 

 

Školení pro svářečské techniky CWS ANB Bc. Matějka  Praha 

 

Odborné konzultace – příprava svářečů  Bc. Matějka   Pelhřimov 

 

Moderní gastronomie    Urbanec  Č. Budějovice 

 

Novinky v zemědělské technice   Bc. Vyhnálek  Jiřice 

       Malá 

       Nováček 

       Mgr. Mátl  

 

ÚSEK VMV 

Elektroškolení – vyhláška 50 Pukl Miloslav  Dačice 

ÚSEK ADMINISTRATIVY 

Spisová služba a archivace Holakovská  Č. Budějovice 

Závěr roku v účetnictví PO Javůrková  Jihlava 

Sociální pojištění  Štokrová  Jindřichův Hradec 

Roční zúčtování daně Štokrová  Jindřichův Hradec   

Novinky ve školním stravování  Běhanová  Praha 

Hygienické minimum Běhanová  České Budějovice 

Zkoušky odborné způsobilosti Šindelář  České Budějovice 

Školení BOZP Šindelář  Dačice 

Ozbrojený útočník ve škole Hillay    Jindřichův Hradec 

Partnerství, legislativa, příklady dobré praxe Hillay   Praha 
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8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST ŽÁKŮ 

 

    V letošním školním roce pracovaly na domově mládeže čtyři zájmové útvary.  

          sportovní: 

 florbal 

 

          technického a estetického zaměření:   

   

 opravářský 

 elektrotechnický 

 umělecké kování 

 

 Do zájmových útvarů se přihlásilo 32 žáků školy a vedly je 3 pedagogičtí pracovníci. 

 Z toho: 

 2 učitel odborného výcviku 

 1 vychovatel 

 

Materiální podmínky kroužků jsou dostačující, vedení zájmových útvarů je na dobré úrovni. Zájem o  

kroužky rok od roku klesá. Navštěvují je žáci, kteří mají o vybraný kroužek opravdový zájem. Letos  

měli žáci největší zájem o florbal, o kroužek elektrotechnický a opravářské práce.  Byla podána 

žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt – dovybavení elektrotechnického kroužku, 

které bylo částečně vyhověno. Došlo k dalšímu zlepšení materiálních podmínek zájmového útvaru, 

který přispívá k rozvoji technických dovedností žáků. V rámci dlouholeté charitativní spolupráce 

s občanským sdružením „Život dětem“ jsme obdrželi dar – finanční prostředky – 4.862,- Kč, které 

byly využity na zakoupení vybavení florbalového kroužku a míčů pro další sportovní činnost 

v tělocvičně. Kroužky svůj účel splnily. 

  

SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH ŽÁKŮ 

 

MÍSTNÍ KOLA 

 

A 3.     Automechanik 

 datum konání: 14. 2. 2017 

 počet zúčastněných: 8 žáků z 10 

 soutěžní úkoly:  demontáž, montáž, vyvážení kola osobního automobilu 

 zapojení sedmipólové zástrčky 

 90 testových otázek teorie 

 umístění: 1. Zámečník Adam 

 2. Šedivý Jan 

 3. Salanský Tomáš 

 

OZS 3.  Opravář zemědělských strojů 

 

  Jízda zručnosti 

 datum konání: 7. 4. 2017 

 počet zúčastněných: 23 žáků z 25 

 umístění:  1. Marsa Filip 

2. Pacal Vladimír 
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3. Sigmund Aleš 

 

 

 

Odborné dovednosti 

 soutěžní úkoly:  test odborných znalostí  

 nastavení a seřízení vůle ventilového rozvodu 

 zapojení sedmipólové zástrčky 

 umístění:   1. Pacal Vladimír 

   2. Vrba Karel 

   3. Marsa Filip 

 

OP 3.  Opravářské práce 

 datum konání: 10. 4. 2017 

 počet zúčastněných: 9 žáků z 11 

 soutěžní úkoly:  jízda zručnosti 

 údržba vstřikovače, demontáž, montáž a seřízení 

 seřízení ventilového rozvodu OHV 

 umístění:  1. Balzer Martin 

2. Procházka Pavel 

3. Novotný Ondřej 

 

AFZ 3. FARMÁŘ 

 datum konání: 7. 4. 2017 

 počet zúčastněných: 5 žáků ze 7 

 soutěžní úkoly: jízda zručnosti 

 umístění:  1. Čermák František 

2. Dvořák Marek 

3. Holub Adam 

 

KČF 1.  Kuchař - číšník  

 datum konání: 17. 5.2017 

 počet zúčastněných: 13 (soutěžily 2 skupiny) 

 soutěžní úkoly:  normování 

              příprava zadaného menu 

 umístění: 1. Doležalová Lucie, Měrka František 

                            2. Solařová Lenka, Bureš Patrik 

                            3. Kučerová Aneta, Kozel Marcel 

 

CV 2 Cukrářská výroba 

 datum konání: 26. 4. 2016 

 počet zúčastněných: 8 žáků z 8 

 soutěžní úkoly – příprava housek a palčinek 

 umístění: 1. Bláhová Jana 

                            2. Trnková Karolína 

                            3. Bugnovská Petra 

 

V každé soutěži byli tři nejlepší odměněni věcnou cenou. 
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REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE 

 

Jízda zručnosti 2017 

 místo konání: SOU Blatná, 26. 4. 2017 

 účast: OZS 3. Marsa Filip, Urbanec Pavel, F3. Čermák František 

 umístění: Marsa 3. místo, Urbanec 4. místo, Čermák 7. místo 

 

Autoopravář Junior 

 místo konání: Č. Budějovice 

 účast: Zámečník Adam 

 umístění: 6. místo 

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE 

 

Jízda zručnosti 

 místo konání: Janovice nad Úhlavou 

 účast: Marsa Filip 

 umístění: 9. místo 

 

Vyrob Stirlingův motor 

 místo konání: Praha, Národní technické muzeum 

 účast: OZS 1 Machoň Ondřej, Mareš Patrik 

 umístění: Mareš 2. místo – design, Machoň 3. místo – technické vylepšení 

 

Soutěž v odborných dovednostech opravářů 

 datum konání: 20. 4. 2017 

 místo konání: Bystřice pod Perštejnem 

 účast: Marsa Filip OZS 3 

 umístění: 2. místo 

 

Kuchařská soutěž 

 místo konání: České Budějovice 

 účast: KČK 2 – Vázlerová Kateřina, Razimová Pavla, Koukal Martin 

 umístění: 2. místo 

 

GASTRO ŠTAFETA 2017 

 místo konání: Velké Meziříčí 

 účast: KČF2 – Razimová Pavla, Vázlerová Kateřina 

 umístění: 2. místo 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 

 

„ZLATÝ POHÁR LINDE“ – 21. Ročník 

 místo konání: Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek – Místek,  

 datum konání: 25. - 26. 4. 2017 

 účast:  

- metoda ZK 135 1.1, Kodys Jan OZS3 

- metoda ZK 311 1.1, Cirhan Pavel OZS3 

- metoda ZK 111 1.1, Stejskal Josef OZS3 
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 umístění: Cirhan Pavel, 2. místo v národní i mezinárodní části soutěže. 

Stejskal Josef, 5. místo v mezinárodní části soutěže 

 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

 

21. 9. 2016                         

CORNY CUP v atletice družstev dívky       3. místo 

okresní kolo AŠSK ČR, Nová Včelnice chlapci     1. místo 

 

27. 9. 2016 

Atletika družstev, krajské kolo  

AŠSK ČR, Tábor chlapci  6. místo 

 

24. 11. 2016           

Odbíjená. smíšený volejbal za účasti               5.- 6. místo 

4 škol z Rakouska,  SŠTO 

               

17. 12. 2016 

Stolní tenis, Mikulášský turnaj dívky  2. místo 

SOU Dačice, XVI. ročník Doležalová 3. místo 

 chlapci:   2. místo 

 Mareš M.  1. místo 

                                 

21. 12. 2016 

Futsal, SŠTO SOU zas – Gymn.  1. SŠTO Dačice 

                        3 : 2 

                        SOU zas – SŠTO  2. SOU zas Dačice 

                        2 : 5 

                        Gymn. – SŠTO  3. GYMN. Dačice 

                        2 : 9 

      

2. 3. 2017                     

Florbal, AŠSK ČR, J. Hradec                      chlapci 5. místo      

 

11. 4. 2017                     

Florbal, SOU zas, 8 tříd, XIV, ročník                              AFZ 3 1. místo      

 

 

ODBORNÉ EXKURZE 

 

Třídy: AZ 1.  - THK Dačice 

   - Stavební veletrh Brno 

 OZS1.  - Polní den CLAAS Jiřice, Den Case Kámen 

 OP 1.  - Polní den  Case Kámen 

 KČF 1. - Gastrofest České Budějovice 

   - Polní den Kámen, Pluhův Žďár - dojící robot 
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 CV 1.  - Gastrofest České Budějovice 

 AZ 2.  - PKD Dačice, Agrostroj Pelhřimov 

 - Stavební veletrh Brno 

 OZS2 2. - Polní den Kámen, den Claas Jiřice 

 KČF 2. - Loucký klášter Znojmo, Znojemský pivovar 

- Polní den Kámen, Pluhův Žďár - dojící robot 

 OP 2. ; -Polní den Kámen, den Claas Jiřice 

 CV 2.  - Gastrofest České Budějovice 

 AFZ 3.  - PKD Dačice, Agrostroj Pelhřimov 

   - Polní den Kámen, Pluhův Žďár - dojící robot 

   - stavební akce firmy Rhea Stav 

 OZS 3.  - Polní den Kámen 

 OP 3.  - Polní den Kámen, Předváděcí akce ZD Hříšice 

 KČK 3. - Loucký klášter Znojmo, Znojemský pivovar 

 

 

ŠKOLNÍ ZÁJEZDY A EXKURZE 

 

 Program v přírodě – 1. ročníky 

 Třídění odpadů Borovany 

 Recyklace elektroodpadu Týn nad Vltavou 

 Jindřichův Hradec – prohlídka města 

 Slavonice – program „České pohraničí během 2. světové války a po ní“ 

 Penikov – výroba kozích sýrů  

 Dopravně bezpečnostní akce „Nehodou to začíná“ (DEKRA) Jihlava 

 BESIP – dopravně bezpečnostní akce pro všechny žáky – Dačice 

 Zemědělské družstvo Pluhův Žďár 

 

DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 

 

Dny otevřených dveří  

 21. 10. 2016 - výstava zemědělské techniky a zahrádkářských výpěstků  

 21. 10. 2016 - oslava 120 let zemědělského vzdělávání v Dačicích 

 13. 1. 2017 - prezentace školy, flambování palačinek, prezentace nové techniky a strojů 

 9. 6. 2017  - výstava slavnostních tabulí, cukrářských výrobků, míšené nápoje, kavárna 

 

Výstava „Vzdělávání a řemeslo“ Č. Budějovice  

 23. – 25. 11. 2016, prezentace školy, flambování palačinek 

 

Další prezentační akce 

 burza škol Jindřichův Hradec 

 burza škol Jihlava 
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 farmářské trhy Dačice 

 Kovářské dny v Dačicích 

 Dny „Zdravého města Dačice“ 

 Dobrodružství s technikou – Č. Budějovice 

 

Příprava a zajištění rautů, studené kuchyně, občerstvení 

 

 dětské dny – základní škola Český Rudolec, mateřská škola Hříšice, Budíškovice - pečení 

cukroví, Borek 

 Gastrofest Č. Budějovice – provozování kavárny 

 Rauty Hasiči Vysočina – 2x 

 Raut pro firmu Garnea, Stagra 

 zajištění občerstvení, rautů a plesu pro MěÚ Dačice 

  pro soukromé osoby  

 

 

Akce pro město a jiné organizace 

 pomoc na zemědělských farmách a podnicích 

 péče o městskou zeleň v okolí areálu školy 

 výpomoc Městské knihovně 

 spolupráce s BESIPem na pořádání oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů 

 výstava zahrádkářských výpěstků a výrobků žáků SOU zas Dačice 

 charitativní akce – prodej srdíček, magnetek  

 výpomoc Městské lesy Dačice 

 zapojení do aktivit projektu Zdravé město Dačice – úklid odpadků kolem komunikací 

 

 

AKTIVITY A PREZENTACE DOMOVA MLÁDEŽE  

 

Září 

 
 Návštěva v Městské knihovně v Dačicích spojená s besedou s knihovnicí, prohlídka knihovny, 

možnosti členství, práce s internetem, podpora zájmu žáků o četbu. 

 Turistické vycházky do okolí města Dačice 

 Beseda se žáky na téma mezilidských vztahů – vychovatelé DM, výchovné skupiny 

 Návštěva muzea – Svět mandel Ilony Baštářové a prohlídka obrazů Petra Vlach „ Zlatý motýl před 

bouří“ 

 Beseda se žáky – seznámení s režimem dne a s VŘ DM a provozním řádem 

 Besedy se žáky – poučení o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

 Návštěva požární stanice v Dačicích – setkání s profesionálními hasiči, beseda, ukázka historické 

a dnešní požární techniky, zajímavé vyprávění o výjezdech k požárům apod.    

 Malování mandel, výroba motýlů z plastů 

 Výroba papírových ruliček na pletení košíků 

 Výroba nazouvacích návleků pro OV 

 Návštěva kynologického klubu – ukázka výcviku psů 

 Společenské hry – kulečník, šipky, člověče nezlob se 
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Říjen 

 Turnaj ve florbale 

 Turnaj v kopané  

 Úprava prostranství před DM – zametáních chodníků, úprava záhonů, hrabání listí 

 Příprava na „ Den otevřených dveří“ – aranžování výstavy ovoce a zeleniny a prezentace výrobků 

žáků  

 Beseda se žáky na téma omezování osobní svobody 

 Výroba růží z listí  

 Výroba papírových ruliček a výrobků ze starých knih 

 Návštěva bazénu v Jihlavě 

 Turistické vycházky do okolí města Dačice 

 

 

 

Listopad 

 

 Návštěva Horáckého divadla – představení Romeo a Julie 

 Řezbářský Workshop – beseda s řezbářem -2x 

 Beseda na téma mezilidských vztahů, řešení vztahů dívky x chlapci 

 Turnaj ve florbale 

 Turnaj v kulečníku 

 Pečení vánočních perníčků 

 Výroba věnců a svícnů  

 Dílna DM – vyřezávání ze dřeva 

 Úprava prostranství před DM  

 

Prosinec 

  

 Výroba vánoční dekorace na setkání důchodců 

 Návštěva vánoční výstavy v městském muzeu v Dačicích 

 Výroba vánoční dekorace – adventní věnce, svícny, výroba andělů z provázků, zdobení perníčků 

 charitativní akce – prodej srdíček, magnetek  

 zájezd do bazénu v Jihlavě 

 Společenské hry – kulečník, šipky 

 Turnaj v kopané 

  Řezbářský Workshop – beseda s řezbářem -2x 

 Vánoční večírek – poslech koled a vánoční hudby, příjemné posezení při čaji a cukroví, povídání 

o Vánocích 

 

 

Leden 

 

 Stolní společenské hry – prší, člověče nezlob se, sázky a dostihy 

 Beseda na téma Dačice – město první kostky cukru – prohlížení starých fotografií města 

 Turnaj v kulečníku 

 Pravidelná florbalová utkání 

 Výroba motýlů z pet- lahví 

 zájezd do bazénu v Jihlavě 
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 Dílna DM – pletení košíků z papírových ruliček, výroba soviček z kartonového papíru,  

srdíčka z papírových ruliček 

  Beseda na téma „Řešení mezilidských vztahů“ 

  

Únor 

 

 Beseda – základy společenské chování  

 Výroba valentýnských srdíček 

 Řezbářský Workshop  

 Návštěva vodního ráje v Jihlavě 

 Jarní a velikonoční dekorace  

 Dílna DM- zajíčci z vlny, kočky z bambulí 

 Turnaj v nohejbale 

 

 

Březen 

 

 Stolní hry – kulečník, člověče nezlob se, stolní kopaná 

 zájezd do bazénu v Jihlavě 

 Besedy na téma společenského chování a řešení mezilidských vztahů 

 Řezbářský Workshop – 2x 

 Zametání chodníků, úprava stromků před DM 

 Turnaj ve florbale  

 Dílna DM – pletení pomlázek, zvířátka z bambulí, výroba papírových kytiček 

 Účast na charitativní akci – SRDÍČKOVÝ DEN – prodej srdíček a magnetek  

 

Duben 

 

 Úprava prostranství před DM – zametání chodníků, úklid přilehlého lesíka, hrabání trávníků 

 Zájezd do vodního ráje v Jihlavě 

 Dílna DM – výroba papírových ruliček, výroba velikonočních vajíček, pletení pomlázek 

 Společenské hry 

 Turnaj družstev ve florbalu 

 Dílna DM – ptáčci z vlny, kuřátka z vlny 

 Míčové hry v tělocvičně 

 Beseda se žáky na téma šikany, mezilidské vztahy, vztahy dívky x chlapci 

 

Květen 

 

 Úprava prostranství před DM – zametání chodníků, stříhání keřů   

 Turnaj ve florbalu 

 Návštěva muzea – Práce žáků ZUŠ 

 Turistická vycházka do Kostelního Vydří  

 Společenské hry – turnaj v Člověče nezlob se 

 Beseda se žáky- hygiena, zdravý životní styl- výchovné skupiny 

 

Červen 
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 Úprava prostranství před DM – zametání chodníků, stříhání keřů, ošetření chodníků proti 

plevelům 

 Společenské hry 

 Úklid pokojů před prázdninami, stěhování nábytku – příprava na rekonstrukci elektroinstalace 

 Vycházka do Zahrádeckého lesa  

 Kopaná na hřišti 
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9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

 

Česká školní inspekce 
Jihočeský inspektorát 

____________________________________________________________________________________________________________ 

I N S P E K Č N Í ZP R Á VA 
čj. ČŠIC-188/17-C 

 

Název právnické osoby        Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, 
vykonávající činnost školy    nám. Republiky 86 

a školského zařízení                                  

Sídlo                                      nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice 
E-mail právnické osoby    souz.reditel@dac.cz 

IČ 00 073 172 

Identifikátor                        600 008 380 

Právní forma                        příspěvková organizace 
Zastupující                         Mgr. Radek Hillay, ředitel školy 

Zřizovatel                              Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952, 370 76 České Budějovice 

Místa inspekční činnosti      nám. Republiky 86/V, Dačice,  

 Jemnická 58, Dačice 

Termín inspekční činnosti     10. 4. 2017 − 12. 4. 2017 

 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

 

Předmět inspekční činnosti 
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných školních 

vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zjišťování 

a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými 

vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) téhož zákona, zejména se zaměřením na neúspěšnost 

ve společné části maturitní zkoušky (školní roky 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 k termínu konání 

inspekční činnosti). 

Charakteristika 
Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 (dále „škola“) vykonává v 

souladu se zápisem do školského rejstříku činnost střední školy, domova mládeže, školní jídelny a školní 

jídelny- výdejny. Místa poskytovaného vzdělávání se nacházejí ve dvou budovách. Na adrese Dačice nám. 

Republiky 86/V je umístěno ředitelství školy, domov mládeže a školní jídelna a jsou zde prostory pro 

výuku odborného výcviku. Na adrese Dačice, Jemnická 58 probíhá teoretická výuka, je zde také školní 

jídelna-výdejna. 

Střední vzdělávání je ve školním roce 2016/2017 uskutečňováno v sedmi tříletých oborech vzdělání s 

výučním listem ukončovaných závěrečnou zkouškou: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 36-67-H/01 Zedník, 41-51-H/01 Zemědělec-farmář, 65-51-

H/01 Kuchař-číšník, 41-55-E/01 Opravářské práce a 29-51-E/01 Potravinářská výroba. Vzdělávání žáků 

ve dvouletém maturitním oboru denní formy nástavbového studia 65-41-L/51 Gastronomie bylo naposledy 

realizováno ve školním roce 2014/2015. 

K datu inspekční činnosti navštěvovalo školu ve třinácti třídách 248 žáků. Celkový počet žáků se od 

poslední inspekční činnosti konané před dvěma roky snížil o cca 15 %, počet tříd klesl o tři. 

Informace o škole jsou dostupné na webové stránce www.souz-dacice.cz. 

 

http://www.souz-dacice.cz/
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Hodnocení podmínek vzdělávání 
Koncepce školy je zpracována na období let 2013 až 2019, její aktualizace nebyla prováděna. Svým 

obsahem tak zčásti neodpovídá současnému stavu školy. Nedošlo k průběžnému zapracování změn 

týkajících se oboru vzdělání Gastronomie. V oblasti výchovně- vzdělávací práce, pro kterou byly při 

poslední inspekční činnosti konané v únoru 2015 formulovány návrhy na zlepšení stavu školy, nebyla 

provedena inovace cílů a konkretizace strategií pro jejich dosažení. 

Vzdělávání v oboru vzdělání Gastronomie bylo uskutečňováno od školního roku 2011/2012. Prvotní zájem 

o tento obor v následujících dvou letech klesal, přičemž vždy cca třetina žáků ukončila studium již v 1. 

ročníku. Ke studiu byli přijati všichni zájemci bez přijímací zkoušky. V následujících dvou letech 

2014/2015 a 2015/2016 se konalo přijímací řízení do tohoto oboru vzdělání (rovněž bez přijímací 

zkoušky), ale vzhledem k minimálnímu počtu zájemců nebyla výuka v 1. ročníku zahájena. V oboru 

vzdělání Gastronomie byly již v předchozí inspekční zprávě konstatovány slabé výsledky žáků v průběhu 

studia a následně u maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2013 a 2014. V jarním a 

podzimním zkušebním období 2015 byl zaznamenán opět výrazný neúspěch žáků. Opatření týkající se 

poskytování pravidelných konzultací žákům a procvičování požadovaných dovedností v rámci výuky byla 

školou vyhodnocena jako málo účinná. Škola posílila na základě doporučení České školní inspekce 

(dále „ČŠI“) ve školním vzdělávacím programu časovou dotaci matematiky umožňující efektivnější 

rozvržení učiva. Účinnost tohoto opatření nebylo možno zhodnotit, neboť dle inovovaného vzdělávacího 

programu (s platností od 1. 9. 2015) nebyla již výuka realizována. 

Při inspekční činnosti v únoru 2015 byly na základě provedené hospitační činnost i formulovány v 

inspekční zprávě návrhy na zkvalitnění výuky. Českou školní inspekcí bylo doporučeno zaměřit se ve 

vzdělávání žáků na rozvoj komunikativních kompetencí v českém jazyce a v cizích jazycích a v teoretické 

výuce na posilování aktivního učení žáků při užití vhodně zvolených metod a forem práce a na zařazování 

prvků sebehodnocení a vzájemného hodnocení. Škola si v plánu hlavních úkolů stanovila naplňování těchto 

doporučení jako jeden z cílů pro následující dva školní roky. Ke konkrétnímu rozpracování postupů k jejich 

naplňování vedení školy nepřistoupilo, nezajistilo dostatečné metodické vedení pedagogů. Plnění cíle bylo 

ponecháno převážně na individuální aktivitě jednotlivých vyučujících. 

Některými postupy ke zkvalitnění výuky se zabývaly předmětové komise (např. využívání didaktické 

techniky, zařazování činností pro udržení pozornosti žáků a posilování jejich paměti, využívání 

mezipředmětových vztahů a motivačních prvků). Kontrolní mechanizmy pro zjišťování plnění cíle 

zkvalitnit výuku nebyly vedením školy dostatečně uplatňovány. 

Plány školy pro hospitační činnost v teoretické výuce (sedm hospitací za pololetí), kterou je prioritně 

pověřena zástupkyně ředitele pro teoretické vzdělávání, nebyly naplňovány. Ve školním roce 2015/2016 

provedla zástupkyně ředitele tři hospitace a ve školním roce 2016/2017 k datu inspekční činnosti rovněž 

tři hospitace. Ředitel školy doložil za výše uvedené období dva hospitační záznamy v teoretickém 

vyučování. Málopočetná hospitační činnost neumožnila vedení školy získat dostatečnou zpětnou vazbu o 

kvalitativním posunu poskytovaného vzdělávání. 

Výuka českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky v oborech vzdělání poskytujících vzdělání 

s výučním listem (kategorie dosaženého vzdělání H), na kterou byla zaměřena hospitační činnost v průběhu 

inspekce, je zajišťována sedmi vyučujícími, kteří splňují kvalifikační předpoklady. Ve srovnání s 

předchozími školními roky poklesla ve sledovaném období četnost jimi navštívených vzdělávacích akcí 

zaměřených na didaktické postupy (doložena účast dvou vyučujících). Tato skutečnost je jednou z příčin 

snížené kvality vyučovacích hodin hospitovaných v průběhu inspekční činnosti. 

 

Hodnocení průběhu vzdělávání 
V hodinách českého jazyka byly na žáky kladeny srozumitelné požadavky. Převažovala frontální výuka ve 

spojení s řízeným rozhovorem. Zařazena byla také krátká samostatná práce. Jiné organizační formy a 

metody nebyly využity. Aktivitu a zájem žáků o výuku se dařilo podnítit jen částečně. Zpětná vazba o 

úrovni znalostí byla poskytována zejména aktivním žákům. Snaha o zapojení méně aktivních žáků do 

výuky nebyla vždy úspěšná, úroveň znalostí a dovedností prezentovaná těmito žáky byla spíše slabá. 
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Komunikativní kompetence žáků v rozmanitých situacích nebyly dostatečně rozvíjeny, i když ve výuce 

byla využita souvislost obsahu s reálnými situacemi každodenního života (vypravování, administrativní 

styl, úprava písemností). Využití interaktivní tabule bylo málo účelné.  

V hodinách matematiky byla zaznamenána frontální výuka s převažujícím dominant ním postavením 

učitele zaměřená na procvičování učiva. Částečně se uplatnila samostatná práce žáků nebo práce ve 

dvojicích. Na počátku hodin vyučující zjišťovali pomocí otázek úroveň znalostí žáků a pochopení již dříve 

probraného učiva. Poté následovalo procvičování učební látky. V hodině vedené vyučující s odborným 

zaměřením pro matematiku byli žáci vhodně motivováni, což bylo ještě posíleno motivačním hodnocením 

splněného domácího úkolu zaměřeného i na rozvoj dovedností žáků (výroba modelu tělesa). K účinnému 

procvičování učiva byla vhodně využita didaktická technika a obrazový materiál. Žáci byli vedeni k 

používání přehledů matematických vzorců, k logickému uvažování a především praktickému využití 

matematických znalostí. Aktivně přistupovali k vhodně zařazené samostatné práci s pracovním listem, 

která podporovala pochopení učiva. Zájem žáků posilovala rovněž souvislost obsahu s reálnou situací 

praktického života. Byl zaznamenán individuální přístup k žákům a průběžně jim byla poskytována účinná 

zpětná vazba. 

Ve výuce vedené vyučujícím bez odborného zaměření byly využívány nákresy na tabuli, které žáci 

překreslovali do sešitů, následně zapisovali i řešení příkladů. Učitel se snažil kladenými otázkami 

aktivizovat žáky, ale do výuky se jich zapojovalo jen několik. Většina byla pasivní. U některých z nich se 

projevovaly neznalosti základních matematických algoritmů, na což učitel reagoval jejich zopakováním. 

Ve výuce anglického jazyka odpovídaly zvolené metody a formy v převážné míře stanovenému cíli. 

Hodiny byly zaměřeny zejména na práci s již osvojenou slovní zásobou a na její rozšíření. Prohlubovány 

byly poslechové dovednosti žáků. Slovní zásoba byla procvičována ve větách v interakci učitel - žák, při 

krátkých vzájemných rozhovorech žáků dle zadání v učebnici či písemně pomocí pracovních listů. Chybělo 

její využití v konkrétních komunikačních situacích za užití vlastních informací. Žáky se dařilo aktivizovat 

při individuální (samostatné) práci, činnostech ve dvojicích a ve skupinách. Zadané úkoly plnili, dobře 

spolupracovali. V případě potřeby se obraceli o pomoc na pedagoga. V rámci nácviku k závěrečné zkoušce 

byla žákům zadána příprava jídelníčku. Zařazena byla také práce se slovníkem. Při sledování autentické 

filmové nahrávky spojené se samostatnou prací podporoval vyučující dostatečně zájem žáků. Efektivita 

této části výuky byla snížena tím, že pedagog za žáky zčásti přebíral aktivitu. 

Ve sledované výuce německého jazyka byly použity vhodné učebnice a učební materiály. Rozvoj 

produktivních řečových dovedností byl naplňován jen zčásti. Převládaly spíše receptivní dovednosti (čtení, 

překlad, gramatika). Převažovala frontální výuka, která byla při některých aktivitách málo efektivní. V 

žádné z hodin nebyla zařazena práce ve dvojici, nevyskytly se ani jiné aktivizující metody. Vyučujícím se 

nedařilo komunikovat s žáky v cílovém jazyce. Didaktická technika byla účelně využita pouze v jedné z 

hodin. Nízký počet žáků ve skupinách umožňující individuální přístup nebyl účinně využit pro dosažení 

očekávaných výsledků. 

Z celkového průběhu hospitované výuky vyplynulo přetrvávající nedostatečné zařazování různých druhů 

hodnocení práce žáků. Zdařilé uplatnění sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků bylo sledováno jen 

v jedné hodině matematiky. Ojediněle se vyskytlo závěrečné shrnutí práce žáků učitelem. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání 
Do prvního ročníku třídy GN 1. oboru Gastronomie nastoupilo ve školním roce 2013/2014 celkem 13 žáků, 

z nich čtyři ukončili vzdělávání z důvodu neprospěchu ještě v průběhu školního roku. Do druhého ročníku 

postoupilo devět žáků, jedné žákyni bylo povoleno opakování druhého ročníku. Z deseti žáků třídy GN 2. 

ukončili tři žáci předčasně vzdělávání během prvního pololetí školního roku 2014/2015, další dva pak v 

průběhu druhého pololetí. 

Z analýzy přihlášek ke studiu a v nich uvedeného přehledu prospěchu ve třetím ročníku předchozího 

středního vzdělávání s výučním listem vyplývá, že velká část žáků byla přijata k nástavbovému studiu 

alespoň s jednou dostatečnou z některého předmětu společné části maturitní zkoušky. Toto zjištění svědčí 

o nedostatečných studijních předpokladech přijatých žáků, které se poté projevily i v průběhu vzdělávání. 
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Ze zbývajících pěti žáků třídy GN 2., kteří byli klasifikováni na konci druhého pololetí posledního ročníku, 

pouze jeden vykazoval dobré studijní výsledky (průměrný prospěch 1,56). Průměr ostatních žáků byl 

v rozmezí 2,73 až 3,06. Z předmětů, ze kterých konali následně společnou část maturitní zkoušky, byli 

hodnoceni převážně dostatečnou. 

V jarním a podzimním zkušebním období 2015 bylo přihlášeno k maturitní zkoušce osm žáků třídy GN 2. 

sledovaného oboru. Zkoušku konalo pět žáků, z nich čtyři neuspěli. Hrubá neúspěšnost (procentuální podíl 

žáků neúspěšných u maturitní zkoušky nebo zkoušku nekonajících z celkového počtu přihlášených) byla 

vysoká, činila 87,5 %. Výsledky maturitních zkoušek ve zkušebním období 2015 ukázaly ve srovnání s 

předchozím školním rokem nárůst hrubé neúspěšnosti o cca 15 %. V českém jazyce neuspěli tři žáci z pěti, 

neúspěšnost tak činila 60 %. V cizím jazyce neuspěl jeden žák ze dvou, neúspěšnost činila 50 %. Největší 

neúspěšnost (100 %) byla, stejně jako v předchozích dvou školních rocích, zaznamenána v matematice, 

neuspěl žádný ze tří žáků. 

Škola se zabývala vyhodnocováním průběžných výsledků vzdělávání žáků a jejich výsledků u maturitní 

zkoušky v pedagogické radě převážně jen ve statistické rovině. Přijímaná dílčí opatření k jejich zlepšení 

směřovala zejména k pomoci žákům nad rámec výuky. Bylo pro ně realizováno doučování a další domácí 

příprava. Matematiku si jako maturitní předmět volili zejména žáci se slabými studijními výsledky. 

Vyučující matematiky doložila, že doučování, které probíhalo od prosince 2013 dvě hodiny týdně, se 

účastnil minimální počet žáků. Stanovené úkoly plnili jen někteří z nich. Záznamy tak svědčí o nízké 

motivaci žáků pracovat soustavně a delší dobu na zlepšení svých studijních výsledků. 

Vzhledem k nepříznivým výsledkům žáků při ukončování studia a přetrvávajícímu velmi malému zájmu 

o tento obor nevyhlásil ředitel školy do oboru vzdělání Gastronomie pro následující školní rok 2017/2018 

přijímací řízení. Při svém rozhodování zohlednil fakt, že k nástavbovému studiu mohou být přijímáni pouze 

absolventi oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník, jejichž počet v posledních letech klesá. 

 

Závěry 
Hodnocení vývoje 

- Od minulé inspekční činnosti poklesla naplněnost školy. 

- V jarním a podzimním zkušebním období 2015 došlo k dalšímu nárůstu neúspěšnost i žáků ve společné 

  části maturitní zkoušky. 

- Od školního roku 2015/2016 není realizováno vzdělávání v nástavbovém studiu oboru vzdělání  

  Gastronomie. 

Slabé stránky 

- Škola nemá aktualizovanou koncepci a strategii svého rozvoje. 

- V teoretické výuce není dostatečně podporováno aktivní učení žáků, nejsou využívány různé druhy 

  hodnocení práce žáků. V českém a cizích jazycích nejsou dostatečně rozvíjeny komunikativní 

  kompetence žáků. Tyto nedostatky přetrvávají od minulé inspekční činnosti. 

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků nezohledňuje dostatečně potřeby školy ve vztahu ke 

  zkvalitňování teoretické výuky. 

- Nízká frekvence hospitační činnosti neumožňuje poskytovat pedagogům účinnou zpětnou vazbu k 

  jejich práci a zkvalitňovat průběh teoretického vzdělávání. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- Aktualizovat koncepční záměry školy. 

- Zvýšit účast pedagogů v dalším vzdělávání zaměřeném na oborovou didaktiku, různé formy hodnocení 

  práce žáků a na využití aktivizujících metod a forem výuky. 

- Zintenzivnit a zkvalitnit hospitační činnost. Nastavit efektivní spolupráci vedení školy a předmětových 

  komisí za účelem zkvalitnění výuky. 

- Podat žádost o výmaz z rejstříku škol a školských zařízení oboru vzdělání denní formy nástavbového 

  studia 65-41-L/51 Gastronomie. 
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Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá řediteli školy ve lhůtě do 30 

dnů přijmout opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě 

písemně informovat Českou školní inspekci, jaká opatření byla přijata. 

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Jihočeský inspektorát, Dukelská 23, 370 01 České 

Budějovice, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu 

csi.c@csicr.cz s připojením elektronického podpisu. 

 

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 
1. Zřizovací listina Středního odborného učiliště zemědělského, Odborného učiliště a Učiliště, Dačice, 

nám. Republiky 86 vydaná Jihočeským krajem dne 27. 11. 2001 

2. Úplné znění zřizovací listiny Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. 

Republiky 86 ke dni 1. 1. 2017, včetně dodatků č. 1 až 11 

3. Rozhodnutí MŠMT ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 

zařízení s čj. MSMT-44190/2014-3 (ze 4. 2. 2015 s účinnost í od 1. 9. 2015) 

4. Rozhodnutí ve věci změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vydané krajským úřadem 

Jihočeského kraje ze dne 29. 4 2015 s účinností od 1. 9. 2015, č. j. KUJCK 30847/2015/OSMT 

5. Jmenování ředitele školy č. j. KUJCK23531/2013/OSMT ze dne 6. 5.2013 s účinností od 1. 8. 2013 

6. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení z 6. 4. 2017 

7. Údaje o žácích – školní matrika vedená ve školních letech 2014/2015 až 2016/2017 

8. Dokumentace k přijímacímu řízení ve školních rocích 2013/2014 až 2015/1016 

9. Školní vzdělávací programy oborů vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 36-

67-H/01 Zedník, 41-51-H/01 Zemědělec-farmář, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (platné od 1. 

9. 2012) a 65-51-H/01 Kuchař-číšník (platný od 1. 9. 2012 pro 3. ročník a platný od 1. 9. 2015 pro 1. a 2. 

ročník) 

10. Školní vzdělávací program oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie platný od 1. 9. 2011 včetně 

dodatku s účinností od 1. 9. 2015 (počínaje 1. ročníkem) 

11. Školní řád s účinností od 19. 5. 2015 

12. Organizační řád školy ze dne 1. 9. 2011 včetně organizačního schématu školy 

13. Koncepce rozvoje školy na období 2013–2019 

14. Celoroční plán práce (školní roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017) 

15. Výroční zprávy o činnosti školy ve školních rocích 2014/2015 a 2015/2016 

16. Třídní knihy oboru Gastronomie za školní roky 2013/2014 až 2014/2015 

17. Třídní knihy oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání H za školní rok 2016/2017 

18. Rozvrh hodin platný pro školní rok 2016/2017 

19. Výkazy o střední škole (M 8) podle stavu k 30. 9. 2011 až 2016 

20. Záznamy z jednání pedagogické rady od školního roku 2012/2013 do termínu inspekční činnosti 

21. Záznamy z porad předmětové komise matematiky a všeobecně vzdělávacích předmětů za školní roky 

2014/2015 až 2016/2017 

22. Dokumentace vedená k výchovnému poradenství za školní roky 2014/2015 až 2016/2017 

23. Minimální preventivní program ze dne 31. 8. 2016, Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti 

žáků 

24. Záznamy z hospitací provedené ředitelem školy a zástupkyní ředitele školy pro teoretické vyučování 

od školního roku 2015/2016 do termínu konání inspekční činnosti 

25. Personální dokumentace pedagogických pracovníků včetně dokladů o vzdělání a dokladů o 

absolvovaném dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

26. Dokumentace vedená školou k maturitním zkouškám ve školním roce 2012/2013, 2013/2014 a 

2014/2015 

27. Inspekční zpráva čj. ČŠIC-69/15-C ze dne 19. 3. 2015 
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Poučení 
Podle § 174 odst. 11 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční 

zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na výše 

uvedenou adresu, a to k rukám ředitelky inspektorátu. Inspekční zprávu společně s připomínkami 

a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a 

školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole 

nebo školském zařízení, jichž se týká, a v místně příslušném inspektorátu České školní inspekce. 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy 

 
„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 

 

Mgr. Stanislava Majerová, školní inspektorka     Mgr. Stanislava Majerová v. r. 

Mgr. Bc. Jana Cipínová, školní inspektorka      Mgr. Bc. Jana Cipínová v. r. 

Mgr. Dagmar Formánková, školní inspektorka     Mgr. Dagmar Formánková v. r. 

 

V Plzni 16. května 2017 

 

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy 
 

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 

 

Mgr. Radek Hillay, ředitel školy      Mgr. Radek Hillay v. r. 

 
V Dačicích 19. května 2017__ 
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10.  ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 škola spolupracovala na udržitelnosti projektu IQ INDUSTRY. 

Zapojení do aktivit mezinárodního projektu ENERSOL – soutěžní přehlídky, prázdninová rada partnerů 

Podíl na udržitelnosti projektu „Čistou mobilitou za kvalitnější prostředí v České Kanadě“, který v 

rámci 12. výzvy Revolvingového fondu MŽP realizuje Volba pro Slavonicko, o. s.. Aktivita školy 

spočívala v konstrukci elektrotraktoru. 
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11.  ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 

UČENÍ 

 

V rámci zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a s účelem nastartovat proces celoživotního učení 

byly pro naše žáky a veřejnost uspořádány tyto kurzy: 

 

 Svářecí kurz ZK 135 1.1 – 15 žáků 

 Doškolení a přezkoušení svářečů a svářečských pracovníků pro veřejnost 

 Výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny B, T, C (nad rámec osnov i pro 

veřejnost) – 10 žáků 

 Sklízecí mlátička CLAAS Lexion – 16 žáků 

 Sklízecí řezačka Claas Jaguar – 13 žáků 

 Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny – 9 žáků 

 Lešenářský kurz – 3 žáci 

 Odborné kurzy k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s 

přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném 

znění. Byly provedeny základní kurzy pro I. a II. stupeň a doplňující školení pro II. a III. stupeň. 

Počet nově proškolených osob je 103 a celkový počet účastníků kurzu je 665 osob. 

 Zkoušky „profesní kvalifikace“ - příprava teplých pokrmů 1x 

- příprava pokrmů studené kuchyně 1x 

- příprava minutek 1x 
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12.  PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH 

ZDROJŮ 

 

 

Grantové programy JčK 

 

Název grantového programu: GP Stipendijní program pro učňovské obory 

Název projektu: Podpora žáků učebních oborů zedník 

Projekt je realizován. Celkový počet podporovaných žáků – 20 

 

Název grantového programu: Jihočeské krajské programy - Podpora práce s dětmi a mládeží 

Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání 

Název projektu: Dovybavení elektrotechnického kroužku 

Výše přidělených finančních prostředků 40 000,- Kč. Zakoupeny měřící přístroje,pájecí zdroje,… 

Celková výše finančních prostředků 57 289,- Kč. 

 

Název grantového programu: Podpora technického vzdělávání 

Opatření č. 1: Podpora aktivit k rozvoji technického vzdělávání 

Název projektu: Propagace učebních oborů technického zaměření SOUZaS Dačice 

Výše přidělených finančních prostředků 28 000,- Kč. Pořízeny propagační bannery a tiskoviny. 

Celková výše finančních prostředků 40 837,- Kč. 

 

 

Integrovaný regionální operační program IROP 

32. Výzva - infrastruktura středních a vyšších odborných škol - SC 2.4 

Název projektu: Nové strojní a mechanizační vybavení pro odborný výcvik a počítačové vybavení pro 

jazykové a přírodovědné vzdělávání 

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001958 

Přidělené finanční prostředky: 7. 520 054,12 - Kč 

Stav realizace: Výběr dodavatelů 
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13. SPOLUPRÁCE S ODBORY A DALŠÍMI PARTNERY 

 

ODBOROVÁ ORGANIZACE 

 

Na naší škole působí základní organizace Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace 

svobodných odborů České republiky. 

předseda: Marta Běhanová 

 

počet členů: 23 zaměstnanců 

                    25 důchodců 

 

Vzájemné vztahy byly upraveny kolektivní smlouvou na období 2015-2020. Spolupráce probíhá především 

při zajištění bezpečnosti práci, v kulturním a sportovním vyžití zaměstnanců. 

 

Uskutečněné akce: 

 kuželkářská liga DAKAL Dačice 

 lyžařský zájezd na Lipno 

 divadelní představení 2x 

 hudební festivaly a koncerty 3x 

 výstava HOBBY, Č. Budějovice 

 výstava Země živitelka, České Budějovice 

 setkání s důchodci 2 x ročně, návštěvy jubilantů   

 

 

DALŠÍ PARTNEŘI 

Školní závody:  

 Zemědělské družstvo Hříšice  

 CIZ-AGRO, a.s. - zemědělský podnik 

 

Smluvní pracoviště:  

 AR SERVIS spol. s r.o. – autoservis 

 Josef Sviták - autoservis 

 SOME Jindřichův Hradec – autoservis 

 TOMEX – Tomšů Bohumil  

 Zamazal Jiří – autoservis 

 FUKA Autoservis 

 Vladimír Zabloudil – autoservis 

 AUTOOPRAVNA KARÁSEK 

 BENETECH s.r.o. - opravárenská činnost 
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 Václav Kolář Zahradnictví 

 BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec a.s. 

 Zemědělské družstvo Kunžak 

 KARLOV a.s. – pneuservis 

 Homolka Rostislav – PEKAŘSTVÍ 

 STARKON a.s. – stavební firma 

 EKOSPORT s.r.o., Bohuslavice 

 K-Hvězda s.r.o. 

 Strojírny Podzimek s.r.o. 

 Městské lesy Dačice s.r.o. 

 RHEA Holding 

 Zemědělské družstvo Sedlejov 

 Zemědělské družstvo Budíškovice 

 Marie Kamarytová – zemědělský podnik 

 Trojstav s.r.o. 

 Lesní družstvo Borovná 

 Restaurace U Šuláků – Dačice 

 J.S.V.K. Koníček – Dačice 

 Restaurace U Malínků – Dačice 

 Hotel Dyje – Dačice 

 Hotel U Stadionu – Dačice 

 Jídelna SOUzas – Dačice 

 Hotel Arkáda – Slavonice 

 Restaurace Apetito - Slavonice 

 Hotel Bílá paní – Jindřichův Hradec 

 Restaurace U Vévody – Telč 

 Bistro Sluníčko – Jemnice 

 Restaurace Hospodářský Dvůr – Bohuslavice 

 Hotel Jelen – Nová Včelnice 

 

Ostatní organizace a firmy, se kterými škola spolupracuje: 

 AGRALL zemědělská technika a.s, Bantice 79, zemědělská technika 
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 AGROCENTRUM ZS s.r.o., prodej a servis traktorů a sklízecích mlátiček a ostatní zemědělské 

techniky  

 AGROSTROJ Pelhřimov a.s. – výroba strojů pro zemědělství 

 BOZP PO servis 

 Čech Zbyněk – služby v zemědělství 

 GARNEA, a.s., servis a importér traktorů DEUTZ FAHR , zemědělských a stavebních strojů  

 Městský úřad Dačice 

 Nakladatelství Fraus Plzeň, s.r.o., elektronické produkty pro výuku  

 PKD Dačice s.r.o., - výroba ocelových konstrukcí 

 Retela Praha s.r.o., likvidace elektroodpadu 

 Technické služby Dačice 

 Opravny Telč, a.s. 

 Eurotech Třešť a.s. 

 KOOL Trading, spol. s r.o. 

 HM-METAL s.r.o. 

 VNP, s.r.o. 

 THK a.s. – výroba dílů pro automobilový průmysl 

 Jihočeská hospodářská komora 

 Státní rostlinolékařská správa 

 Státní hygienická stanice České Budějovice 

 Zařízení pro další vzdělávaní pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České 

Budějovice 

 MAS Česká Kanada o.p.s. 

 Technické konsorcium při VŠTE České Budějovice 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 43 

14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

Výnosy celkem     34 466 798,04 Kč 

       
Výnosy z hlavní činnosti     2 936 185,00 Kč 

       
Výnosy z doplňkové činnosti    238 460,00 Kč 

       
Ostatní výnosy     304 716,53 Kč 

       
Čerpání investičního fondu do výnosů   1 393 347,50 Kč 

       
Čerpání rezervního fondu    2 920,00 Kč 

       
Výnosy z transferů     29 591 169,01 Kč 

        
Náklady celkem     34 465 537,87 Kč 

       

 Mzdové náklady    17 549 590,00 Kč 

 Ostatní náklady    16 915 947,87 Kč 

       
Hospodářský výsledek za rok 2016   1 260,17 Kč 

       
Fondy celkem stav k 31. 12. 2016   213 451,97 Kč 

       

 Fond odměn    35 649,00 Kč 

 Fond kulturních a sociálních potřeb  125 730,49 Kč 

 Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření 39 471,09 Kč 

 Fond rezervní z ostatních titulů   0,00 Kč 

 Fond reprodukce majetku, investiční fond  12 601,39 Kč 

       
KOMENTÁŘ K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2016 

       
Výnosy celkem:    34 466 798,04 Kč 

       
Výnosy získané vlastní činností:    3 219 655,00 Kč 

       
z toho:  prodej výrobků       45 010,00 Kč 

            produktivní práce žáků   491 626,00 Kč 

            stravování zaměstnanců   474 240,00 Kč 

            ostatní tržby            výuka  ŘMV   154 100,00 Kč 

            profesní kvalifikace  12 500,00 Kč 

            ubytování cizích osob  33 710,00 Kč 

            provedené práce  1 782,00 Kč 

            vzdělávací kurz  105 460,00 Kč 

            výuka svařování  136 400,00 Kč 

         tržby za žáky od rodičů:   1 764 827,00 Kč 

   strava   1 402 587,00 Kč 

   ubytování   362 240,00 Kč 

Výnosy z pronájmu     142 653,00 Kč 

      



 44 

Ostatní výnosy     1 513 321,03 Kč 

       
z toho:  čerpání investičního fondu   1 393 347,50 Kč 

 čerpání rezervního fondu (dar Život dětem)  2 920,00 Kč 

 úroky     1 210,53 Kč 

 ostatní - nájemné, správní poplatky, kovový odpad, čipy 68 523,00 Kč 

 prodej DHM    47 320,00 Kč 

       
Výnosy z transferů celkem:     29 591 169,01 Kč 

       
Dotace od Krajského úřadu - provozní    5 427 000,00 Kč 

Dotace od Krajského úřadu - stipendia   76 800,00 Kč 

Dotace od MŠMT - projekty romské komunity   43 696,00 Kč 

Dotace od MŠMT - přímé náklady    23 780 736,00 Kč 

Dotace od Krajského úřadu - odpisy ROP   232 920,00 Kč 

Dotace od Krajského úřadu - odpisy tabule   10 017,01 Kč 

Dotace od Krajského úřadu UZ-415    20 000,00 Kč 

       
Celkové výdaje neinvestiční    34 465 537,87 Kč 

       
Mzdové náklady celkem    17 549 590,00 Kč 

       
Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost  34 959,00 Kč 

       
Náklady na platy pracovníků celkem   17 514 631,00 Kč 

       
Platy ze státního rozpočtu    17 312 761,00 Kč 

z toho:   platové tarify    12 802 888,00 Kč 

 náhrady platů    2 255 475,00 Kč 

 osobní příplatky    186 452,00 Kč 

 odměny     1 140 628,00 Kč 

 příplatky za vedení    387 945,00 Kč 

 zvláštní příplatky    335 789,00 Kč 

 příplatky za přesčasy   16 375,00 Kč 

 ostatní příplatky    46 938,00 Kč 

 přepočtené hodiny    118 691,00 Kč 

 specializační příplatky    21 580 Kč 

       
Ostatní platby za provedenou práci    201 870,00 Kč 

       
z toho:   ze státního rozpočtu    30 000,00 Kč 

 v tom:  ostatní osobní výdaje   30 000,00 Kč 

  odstupné    0,00 Kč 

  ostatní platby   0,00 Kč 

z toho:   z doplňkové činnosti    68 950,00 Kč 

 z ostatních zdrojů    102 920,00 Kč 

        

Zákonné odvody zdravotního pojištění   1 560 250,00 Kč 

       
Zákonné odvody sociálního pojištění   4 332 945,00 Kč 
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Jiné sociální pojištění - úrazové poj.   72 796,00 Kč 

       
Zákonné sociální náklady (FKSP, školení, lékařské prohlídky, OOPP) 376 165,93 Kč 

       
Cestovné      12 771,00 Kč 

       
Ostatní provozní náklady    10 561 019,94 Kč 

  opravy a udržování    1 509 292,76 Kč 

               budovy   1 421 863,12 Kč 

               stroje a zařízení   87 429,64 Kč 

 materiálové výdaje celkem   3 682 518,76 Kč 

 z toho:    palivo - kovářské uhlí  17 637,00 Kč 

  čistící a úklidové prostředky 128 507,44 Kč 

  pneumatiky  43 392,00 Kč 

  náhradní díly  144 572,00 Kč 

  pohonné hmoty  486 710,84 Kč 

  potraviny ŠK  1 850 961,54 Kč 

  potraviny CK  277 741,83 Kč 

  nátěrové hmoty a ředidla 11 906,00 Kč 

  ostatní materiál  708 196,31 Kč 

  učební pomůcky  11 088,00 Kč 

  ložní prádlo, utěrky, ručníky 0,00 Kč 

  léky a zdravotní materiál 1 805,80 Kč 

       

 energie celkem    2 168 781,23 Kč 

 z toho:    elektrická energie  539 635,00 Kč 

  voda   311 973,00 Kč 

  topný plyn   1 136 091,00 Kč 

  technické plyny  181 082,23 Kč 

 ostatní služby celkem   1 245 169,55 Kč 

 z toho: služby pošt  16 113,00 Kč 

  služby telekomunikací   74 962,26 Kč 

  bankovní poplatky  47 227,00 Kč 

  programové vybavení  67 220,00 Kč 

  nájemné  238 212,86 Kč 

  technické prohlídky, revize, emise, náklady 801 434,43 Kč 

  na učně, praní prádla, likvidace odpadů,  

  servis stravovacího systému, servisní služby  
       

 jiné sociální náklady (OOPP a lékařské prohlídky žáků) 170 915,14 Kč 

 daň silniční    2 030,00 Kč 

 jiné daně a poplatky    540,00 Kč 

 odpisy dlouhodobého majetku   1 324 136,42 Kč 

 náklady z dlouhodobého drobného majetku  349 015,08 Kč 

 ostatní náklady (pojistné náhrady, stipendium, maturita) 108 621,00 Kč 
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Příjmy a čerpání fondů 

       
Fond investiční  - počáteční stav    411 954,48 Kč 

       

 tvorba fondu odpisy    1 081 199,41 Kč 

 dotace z rozpočtu zřizovatele (ROP UZ-106)  228 019,00 Kč 

 tvorba fondu celkem    1 309 218,41 Kč 

Zdroje IF celkem za rok    1 721 172,89 Kč 

       
Čerpání investičního fondu    1 708 571,50 Kč 

       
opravy a údržba celkem:    1 393 347,50 Kč 

 výměna stávajících dřevěných oken a dveří  293 714,00 Kč 

 oprava podlahy DM  294 745,00 Kč 

 oprava rozvodů  120 662,00 Kč 

 bílení, nátěry, drobné opravy   684 226,50 Kč 

       
nákup investičního majetku celkem:   315 224,00 Kč 

 vybavení cvičné dílny - dar  228 019,00 Kč 

 kamerový systém    87 205,00 Kč 

ostatní: snížení IF dle § 66 odst.8 vyhl.č.410/2009  0,00 Kč 

       
Fond investiční - zůstatek k 31. 12. 2016   12 601,39 Kč 

       
Fond rezervní počáteční stav   38 271,09 Kč 

  navýšen o HV roku 2015  1 200,00 Kč 

  navýšen o dar Život dětem  2 920,00 Kč 

  čerpání (dar Život dětem)   2 920,00 Kč 

  zůstatek k 31. 12. 2016   39 471,09 Kč 

        
Fond odměn počáteční stav   35 649,00 Kč 

  zůstatek k 31. 12. 2016   35 649,00 Kč 

       
Fond kulturních a sociálních potřeb    

       
FKSP - počáteční stav    55 660,49 Kč 

         
Příjmy: základní příděl za rok 2016   260 281,00 Kč 

       
Stav po přídělu     315 941,49 Kč 

Výdaje: příspěvek na stravu zaměstnanců   96 870,00 Kč 

 rekreace      0,00 Kč 

 kultura, tělovýchova a sport   56 180,00 Kč 

 poskytnuté peněžní dary - výročí zaměstnanců 19 000,00 Kč 

 ostatní použití    18 161,00 Kč 

Výdaje celkem     190 211,00 Kč 

       
Stav  FKSP k 31. 12. 2016    125 730,49 Kč 
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KOMENTÁŘ 
 

Všechny přidělené prostředky z Krajského úřadu na přímé náklady a na provoz byly vyčerpány.  

K nevyčerpání přidělených finančních prostředků od MŠMT došlo pouze u dotace „Projekty romské 

komunity“, a proto bylo provedeno vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 ve výši 20.034,00 Kč. 

Všechny závazné ukazatele, týkající se přímých nákladů posledního upraveného rozpočtu, byly 

dodrženy. Závazný ukazatel příspěvku na provoz a odpisový plán byl dodržen. 

 

Výsledek hospodaření 

Hospodářský výsledek činil 1.260,17Kč. Z hlavní činnosti 0,00 Kč a z doplňkové činnosti 1.260,17 Kč. 

Částku 1.260,17 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu. 

Doplňková činnost 

V roce 2016 byly provozovány doplňkové činnosti uvedené ve zřizovací listině SOUzas Dačice: 

Kurz řízení motorových vozidel, Kurz svařování, Kurz ochrany rostlin. 

Celková doplňková činnost za rok 2016 skončila ziskem 1.260,17 Kč. Větší část výnosů z doplňkových 

činností se použila na úhradu nákladů hlavní činnosti. 

Všechny doplňkové činnosti byly pro naši organizaci přínosné. 

 

Péče o spravovaný majetek 

Inventarizace hospodářských prostředků SOUzas Dačice byla provedena k 31. 12. 2016. Odpovědní 

pracovníci společně se členy inventarizačních komisí, které jmenoval ředitel, prováděli inventarizaci na 

základě účetní evidence s porovnáním na skutečný stav. Byl kontrolován fyzický stav předmětů, 

učebních pomůcek, strojů, zařízení, jejich opotřebení, případně návrh na opravu či vyřazení.  

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým stavem a účetní evidencí. 

 

 

Inventarizací byl zjištěn stav majetku: 

- Software                    45.652,32 Kč 

- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                            122.697,32 Kč 

- Pozemky                                                                                           663.013,89 Kč 

- Budovy – stavby                                                                                41,136.406,00 Kč 

- Stroje a zařízení                                                                                 21,904.299,69 Kč 

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                  7,275.865,02 Kč 

- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                               0 Kč 

MAJETEK CELKEM                                                                                    71,147.934,24 Kč  

 

 

Stav zásob: 

- Sklad čisticích prostředků                              44.067,17 Kč 

- Sklad pneumatik                                      27.909,60 Kč 

- Sklad PHM          22.059,08 Kč 

- Sklad pracovních oděvů a obuvi                   14.246,01 Kč 

- Sklad potravin                   120.247,44 Kč 

ZÁSOBY CELKEM                                                                                           228.529,30 Kč 
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Skutečný stav zásob byl porovnán s účetní evidencí a nebyl zjištěn inventární rozdíl, kladně je třeba 

hodnotit, že nákup a výdej probíhal v průběhu roku 2016 rovnoměrně. Hodnota zásob činila k 31. 12. 

2016 celkem 228.529,30 Kč.  

V roce 2016 nemáme evidované v účetnictví organizace žádné zmařené investice. Všechny 

plánované investiční akce byly zrealizovány. 

Uvádíme celkovou spotřebu elektrické energie a topného plynu dle evidence za všechna odběrná 

místa na škole, domově mládeže i v dílnách odborného výcviku. V naší organizaci nemáme žádné 

zateplené objekty. 

Stav pohledávek a závazků 

Stav pohledávek k 31. 12. 2016 po lhůtě splatnosti činil 3.240,00 Kč. Tato pohledávka byla ke dni 

25. 1. 2017 uhrazena. K 31. 12. 2016 nebyly ze strany organizace žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

Závěr    

Hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského a služeb Dačice v roce 2016 skončilo 

s kladným hospodářským výsledkem, stanovené závazné ukazatele byly dodrženy, veškeré finanční 

prostředky byly účelně vynaloženy na zajištění výchovy a vzdělávání žáků a financování provozu 

učiliště. 
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