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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
název: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice,
Zahradní 249
Identifikátor zařízení: 600 020 282
IČO - 00072818
adresa: Zahradní 249, Prachatice
telefon: 388 312 214
fax: 388 312 622
E-mail: spgspt@nettel.cz
internet. stránka: www.spgspt.cz
zřizovatel: Jihočeský kraj (zřizovací listina ze dne 11.9.2001)
právní forma: příspěvková organizace
ředitel školy: Mgr. Antonín Krejsa

Škola sdružuje Vyšší odbornou školu sociální, Střední pedagogickou školu,
Domov mládeže a školní jídelnu.
Počet budov, tříd, kapacita DM, ŠJ
- druh a počet budov:
• budova školy, Zahradní 249
• tělocvična školy (přístavba k budově školy Zahradní 249)
• budova školy, Husova 74 a 75
• budova Domova mládeže, Zahradní 101 (součástí Domova mládeže je
školní jídelna)
• budova Domova mládeže, Zlatá stezka 139 (součástí Domova mládeže je
školní jídelna).
Všechny budovy jsou majetkem Jihočeského kraje.
U těchto budov, zejména v areálu DM Zlatá stezka, jsou škole k dispozici okolní
pozemky (využití - sportovní aktivity ap.).
- počet učeben, z toho speciálních:
• budova školy, Zahradní 249 - 21, z toho 9 speciálních, tělocvična a
gymnastický sál
• budova školy Husova 74, 75 - 8, z toho 3 speciální
- účelová zařízení:
• 2 knihovny, 2 studovny, 13 kabinetů
- kapacita DM: 282 lůžek
- kapacita ŠJ: 800 jídel

2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VOŠS
a) vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce – denní forma studia –
celkem 80 studentů (1. ročník – 1 studijní skupina, 2. ročník – 1 studijní
skupina, 3. ročník - 1 studijní skupina) akreditace MŠMT ČR ze dne 4.12.2006
- č.j. 26753/2006-23
b) vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce – dálková forma studia –
celkem 107 studentů (1. ročník – 1 studijní skupina, 3. ročník – 1 studijní
skupina, 4. ročník – 1 studijní skupina) akreditace MŠMT ČR ze dne 4.12.2006
- č.j. 26753/2006-23
Učební plán: schválilo MŠMT ČR (doložka k č.j. 13858/97-71).
Akreditace vzdělávacího programu – od 1.9. 2010 do 31.8.2016 (č.j. 1757/2010
– 23).
3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Organizace měla celkem v září stálých pracovníků 70 (přep. 63,9) a 3 externisty.
členění:
a) vedení školy: ředitel, 1 ZŘ, vedoucí vychovatelka DM
b) pedagogičtí pracovníci – 30 učitelů (přep. 25,8)
9 vychovatelek DM od 2. pololetí 9 vychovatelek
c) ostatní pracovníci: škola – 8 (7,5)
DM – 21 (19,2)
Počet hodin vyučovaných neaprobovaně – 0

4. ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VOŠS
Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 bylo realizováno pro denní i
dálkovou formu studia
Počet přihlášek v 1. kole: 40 (na denní studium), 51 (na dálkové studium)
Počet přihlášek ve 2. kole: 6 (na denní studium), 16 (na dálkové studium)

Počet přijatých ke studiu v denní formě:
nedodali maturitní vysvědčení)
Počet přijatých ke studiu v dálkové formě:

22 (ostatní maturita v září,
40

5. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ NA VOŠS
Ve školním roce 2010/2011 proběhla 2 absolutoria.
Leden 2010 (dálková forma studia)
Počet studentů ve třídě celkem: 31
(2 studentky odklad na červen 2011)
Počet studentů u absolutoria:
29
Prospělo s vyznamenáním:
9
Prospělo:
20
Neprospělo:
2 (opravný termín – červen 2011)
Červen 2011 (denní forma studia)
Počet studentů ve třídě celkem: 15
(2 studentky odklad na září 2011,
1 studentka přerušení studia)
Počet studentů u absolutoria:
15
+ 2 studentky dálkového studia
+ 2 opravné zkoušky
Prospělo s vyznamenáním:
5
Prospělo:
8
Neprospělo:
2 (opravný termín – září 2011)
6. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
(Zákon č. 106/1999 Sb.§ 18, odst. 2)
- ve vstupní hale školy vyvěšeny informační pokyny
- informace o studiu podávány průběžně ústně i písemně (informační leták)
- na webových stránkách školy – www.spgspt@nettel.cz
7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE (ČŠI)
a) pedagogická – Česká školní inspekce (písemné materiály školy – třídní
knihy, třídní výkazy) – březen 2011
b) ostatní – konzultace ASVSP (hodnocení naplňování minimálního
standardu – 2 předměty (SPAT, ZDN) naplňují standard pouze částečně,
ostatní předměty v pořádku

8. ZPRÁVA O ČINNOSTI VOŠS ( SWOT ANALÝZA)
Silné stránky
Dobré jméno, kvalita
a tradice školy
Členství v ASVSP
Spolupráce s TF
Stabilní tým
pedagogů, možnost
vzájemného
předávání zkušeností
Kvalitní
akreditovaný
vzdělávací program
pro denní i dálkovou
formu studia
Důraz na kvalitní
výstupy studia,
vysoká úroveň
absolventských prací
Maximálně
empatický a laskavý
přístup ke studentům
Důraz na praxi
studentů
Stabilní a rozrůstající
se portfolio
sociálních partnerů
Jako lektoři
přednášek působí
někteří bývalí
absolventi VOŠS

Realizace
vzdělávacích akcí
v rámci Akademie 3.
věku

Slabé stránky
Ne všichni
pedagogové vyučují
a ztotožňují se
novým
akreditovaným
programem
Nerovný přístup
některých vedoucích
prací ke studentům
Ne všichni vyučující
jsou ochotni
dostatečně
participovat na
přípravě studentů na
obhajobu AP
Chybí supervizor
s certifikovaným
vzděláním
Malá nabídka
kvalitních programů
dalšího vzdělávání
pedagogických
pracovníků
2 předměty pouze
částečně splňují
minimální standard
ASVSP

Příležitosti
Členství v Asociaci a
na základě
konzultace
koncipovat výuku
předmětů tak, aby
splňovala kritéria
ASVSP a zároveň
byly maximálně
zdůrazněny
mezipředmětové
vazby a dobré
nastavení učebního
plánu VOŠS
Spolupráce
s Teologickou
fakultou (smlouva
prodloužena do
r. 2013)
Projekt UNIV 2
Posilovat prezentaci
studijního programu
školy jako
perspektivního oboru
studia v denní i
dálkové formě studia
a udržovat velký
zájem uchazečů
o studium na škole
Vzájemná výměna
zkušeností mezi
začínajícími a
zkušenými
pedagogy, aby byla
zachována kontinuita
vzdělávání
Důsledná realizace
nového
akreditovaného
programu

Ohrožení
Postupná obměna
pedagogického sboru
Zatím nevyjasněná
budoucnost vyšších
odborných škol

Některé učebny
obohaceny o moderní
audiovizuální
techniku (interaktivní
tabule,
dataprojektory)
Nedílnou součástí
výuky exkurze *

Propagovat studium
na VOŠS i na dalších
středních školách
orientovaných na
sociální sféru
(Jihlava, Moravské
Budějovice apod.)
Zájem o dálkovou
formu studia
Spolupracovat se
sociálními partnery
na vzdělávání jejich
zaměstnanců
Podporovat exkurze
studentů, včetně
zahraničních – využít
šablon MŠMT
využít šablon pro
podporu dalšího
vzdělávání pedagogů
využít šablon MŠMT
pro podporu výuky
cizích jazyků a
rozšíření IT
technologií
v prostorách školy
Využít zájem
studentů
o dobrovolné
aktivity, zároveň
studenty motivovat
k dobrovolným
aktivitám

• ve školním roce 20010/2011 byly realizovány tyto nadstandardní
exkurze:
říjen 2010
Praha – FOD Klokánek Štěrboholy
listopad 2010 Domov seniorů Vídeň
prosinec 2010 Praha – Dům světla
Wels + SOS Kinderdorf Altmunster
Domov seniorů Pasov

Únor 2011
Duben 2011

Praha – Židovské město
Holandsko a Belgie (vícedenní zájezd)

Škola se podílela na realizaci přednášky „Podoby chudoby
v současném světě“
(ve spolupráci s FCH Prachatice, MCH České Budějovice, TF JČU
České Budějovice)
Nedílnou součástí výuky v předmětu Sociologie menšin byly tyto
přednášky:
• arménská menšina
• rumunská menšina
• etiopská menšina
• romská menšina (2 přednášky)
• rozvojové projekty Člověka v tísni
• rozvojové projekty na Borneu

9. PRIORITY VOŠS pro školní rok 2011/2012
● udržet dobré jméno a kvalitu školy především díky poskytování
kvalitního a uceleného vzdělávání v oboru sociální práce s důrazem na
zachování vysoké úrovně nároků na znalosti a dovednosti studentů a
kvalitu absolventských prací, které jsou nejen vizitkou studentů, ale také
školy. Motivovat a vést studenty k důslednému plnění studijních
povinností včetně ukončování studia v řádném termínu.
● důsledně vzdělávat podle nového akreditovaného vzdělávacího
programu
● udržet řádné členství v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci,
pokračovat ve spolupráci s TF Jihočeské univerzity
● propagovat možnost denního i dálkového studia a udržet velký zájem
uchazečů o studium v obou nabízených formách studia
● pokračovat v modernizaci vybavení učeben novým školním nábytkem,
dataprojektory, počítači, zkvalitnit a rozšířit počítačové vybavení
studovny
● udržet dobrou spolupráci se stávajícími sociálními partnery a zároveň
rozšiřovat síť sociálních partnerů, a získávat tak nová pracoviště pro
výkon odborné praxe studentů. Spolupracovat se sociálními partnery na
kvalitních programech celoživotního vzdělávání.
● usilovat o větší mediální prezentaci výsledků školy (např. na stránkách
školy, v tisku)

Zpracovala Mgr. Jana Šimečková a Mgr. Antonín Krejsa
V Prachaticích dne 29. 9. 2011
Výroční zpráva byla schválena na schůzi Školské rady.

Podpis ředitele školy: …………………………

