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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, 383 01 Prachatice 

Telefon: 388 312 214 

Fax: 388 312 622 

E-mail: sekretariat@spgspt.cz 

Internetová 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 DM je školní jídelna) 

 budova Domova mládeže, Zlatá stezka 139 (součástí DM 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 Účelová zařízení 

Celkem Speciální třída Tělocvična Knihovna Studovna Kabinet 

Zahradní 249 21 9 2 
2 2 13 

Husova 74 a 75 8 3 0 

  Kapacita 

Domov mládeže 282 lůžek 

Školní jídelna 800 jídel 

 

mailto:sekretariat@spgspt.cz
http://www.spgspt.cz/
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Složení Školské rady 

Zástupci zřizovatele: 

 RNDr. Jana Krejsová, vyučující Jihočeské univerzity České Budějovice  

 Bc. Helena Kubátová Turková, ředitelka MŠ v Prachaticích 

 Mgr. Hana Vlasáková, Centrum pro zdravotně postižené Prachatice 

Zástupci pedagogů: 

 Ing. Jana Kotrchová, zástupkyně ředitele 

 Mgr. Jana Šimečková, učitelka 

 Petra Kišová, vedoucí vychovatelka domova mládeže  

Zástupci zletilých žáků a zákonní zástupci nezletilých žáků: 

 Bc. Alena Dejmková, pracovnice MěÚ Prachatice 

 Domika Jeřábková, žákyně SPgŠ 

 Josef Fiala, student VOŠ 
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2. OBORY, UČEBNÍ PLÁNY 

 

Škola Název 

oboru 

Kód Forma a 

délka 

studia 

Počet tříd Počet žáků 

a studentů 

SPgŠ Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

75 – 31 – M/01 denní, 4leté 5 156 

 Pedagogické 

lyceum 

78 - 42 - M/03  4 109 

Celkem     265 

VOŠ Sociální práce 75 – 31 – N/01 denní, 3leté 3 33 

   dálkové, 

3,5leté 

2 23 

Celkem    14 321 

 

 

SPgŠ: 

a) obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) 

   - učební plán: vydalo MŠMT ČR dne 24. 2. 1998, č. j. 13 727/98 – 23/231 

                            ŠVP platný od 1. 9. 2011, po revizi od 1. 9. 2015, po 

zapracování inkluze od 1. 9. 2016 

b) obor Pedagogické lyceum 78-42-M/003( 78-42-M/03) 

- učební plán: vydalo MŠMT ČR dne 25. 8. 1999, č. j. 27374/99-23 

          ŠVP platný od 1. 9. 2012 (78 – 42 – M/03), po revizi 

a zapracování inkluze od 1. 9. 2016 

 

VOŠ: 

a) vzdělávací program Sociální práce 75-32-N/01 (denní forma studia) 

    - akreditace MŠMT ČR ze dne 4. 12. 2006, č. j. 26753/2006-23 

b) vzdělávací program Sociální práce 75-32-N/01 (dálková forma studia) 

    - 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 (číslo jednací 

1757/2010 – 23). 

Reakreditace vzdělávacího programu – Sociální práce 75-32-N/01 (denní a 

dálková forma) od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2022 (MŠMT, 8. 6. 2016, č. j. MŠMT-

8802/2016).  
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3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

Organizace měla celkem v září stálých pracovníků 69 (přep. 61,4) a 2 externisty. 

Členění: 

a) vedení školy: ředitel, 1 ZŘ, vedoucí vychovatelka DM (přep.3,0) 

b) pedagogičtí pracovníci: 33 učitelů (přep. 26,64) 

     8 vychovatelek DM (přep.8,5) 

c) ostatní pracovníci: 27 (26,3) 

Počet hodin vyučovaných neaprobovaně: 0 

VOŠ sociální a SPgŠ 

Jméno Vzdělání a aprobace Funkce 

Mgr. Antonín Krejsa VŠ, BI - CHE ředitel školy 

PaedDr. Ivana Bečvářová VŠ, RJ - VV předsedkyně PK 

Mgr. Ivana Blažková VŠ, CJL - VV TU 

PhDr. Jana Břendová VŠ, DE - ON - CJL předsedkyně PK 

Mgr. Marcela Haspeklová VŠ, AJ - HV  

Mgr. Jitka Hyrmanová VŠ, CJL – HV, ODV výchovná poradkyně 

Mgr. Chánová Pavla VŠ, PED - spec. PED  

Mgr. Jan Hovorka VŠ, HV  

Ing. Soňa Kabelová VŠ, NJ  

Mgr. Jan Kaňka VŠ, CJL - PS TU 

Mgr. Irena Kotěšovcová VŠ, PED - péče o nemocné TU 

Ing. Jana Kotrchová VŠ, EK zástupkyně ředitele 

Mgr. Libor Nechoďdomů VŠ, MAT - FY ICT technik 

Mgr. Eva Nováková VŠ; PS-TV TU 

Mgr. Michaela Pártlová VŠ;ČJ-PS TU 

MgA. Hana Patrasová VŠ, DV - spec. PED  

Mgr. Jana Pavlíčková VŠ, CJL - HV předsedkyně PK, TU 

Mgr. Martina Pivoňková VŠ, AJ  

Mgr. Klaudia Pospíšilová VŠ, PED metodik prevence, 

TU  

Mgr. Jiří Slad VŠ, DE - PED předseda PK 

Mgr. Petra Sovová VŠ, CJL - HV  

Mgr. Eva Srchová VŠ, ZE - TV předsedkyně PK, TU 

Mgr. Jiří Stejskal VŠ, RJ - VV předseda PK 

Mgr. Jana Šimečková VŠ, sociální práce a politika předsedkyně PK, TU 

Mgr. Luboš Šimek VŠ, MAT - FY předseda PK, TU 

Mgr. Jaroslava Tokárová VŠ, ZE - TV  

Mgr. Marie Trnková VŠ, CJL - NJ TU 

Mgr. Jiří Vopálka VŠ, CJL -HV předseda PK, TU 

Mgr. Marie Vopálková VŠ, BI - MAT TU 

Mgr. Barbora Zikmundová VŠ, AJ-ZSV Předseda PK, TU 

Mgr. Ludvík Šimeček externí pracovník VOŠ právo 

Mgr. Světlana Růžičková externí pracovnice VOŠ  
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Mgr. Lenka Psutková/ externí pracovnice VOŠ  

   

 Vychovatelky DM  

Petra Kišová SŠ (SPgŠ) vedoucí vychovatelka 

Veronika Bubeníková SŠ (SPgŠ)  

Mgr. Iveta Juřicová SŠ (SPgŠ), VŠ  

Radka Eichnerová SŠ (SPgŠ)  

Hana Krafčiková SŠ (SPgŠ)  

Jiřina Penzenstadlerová SŠ (SPgŠ)  

Jana Šimková SŠ (SPgŠ)  

Šárka Vandlíčková SŠ (SPgŠ)  

Anna Haberlová SŠ (SPgŠ)  
 

Provozní zaměstnanci školy a DM 

Jméno Pracovní pozice 

Pavla Patrajová účetní 

Marta Koubová hospodářka 

Jindřiška Pokorná sekretářka 

Tomáš Balcer technik školy 

František Bárta správce budov 

Blanka Koutná švadlena 

Vladislava Hadová uklizečka 

Věra Tischlerová uklizečka 

Pavla Palajová uklizečka 

Květa Bunešová uklizečka 

Marie Majerová uklizečka 

Marie Šandová uklizečka 

Zaměstnanci školních jídelen 

Marie Kubičková vedoucí jídelny 

Hana Rundová vedoucí jídelny 

Irena Rokůsková kuchařka 

Marie Cinádrová kuchařka 

Miroslava Sedláčková kuchařka 

Radka Vaňková kuchařka 

Jiřina Kottová kuchařka 

Radka Krištofová kuchařka 

Dana Prajerová kuchařka 

Helena Rosová kuchařka 

Gertruda Schlögelová kuchařka 

Růžena Šimková kuchařka 

Věra Tökölyová kuchařka 

Vladimíra Turková kuchařka 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

 

Přijímací řízení do SPgŠ pro školní rok 2019/20: 2 obory 
 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 

 

Název 

oboru 

Kód oboru 1. kolo (další se nekonala) 

  Přihlášeno Konalo Přijato Nastoupilo 

PMP 75-31-M/01 79 79 31 31 

PL 78-42-M/03 42 42 20 20 

 

Přijímací zkoušky (ověřování talentu) se konaly z: 

obor PMP – hudební výchovy, tělesné výchovy, výrazného přednesu a výtvarné 

výchovy 

obor PL – hudební výchovy a výtvarné výchovy 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Tabulka prospěchu (obsahuje údaje za 2. pololetí školního roku) 
 

Třída Počet 

žáků  

Prospěch 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl/ 

Neklasif. 

Opravné 

zkoušky 

Průměrný 

prospěch 

1. A 30 6 23 1 0 1,93 

1. B 29 7 21 1 0 1,98 

1. C 21 1 18 1 1 2,20 

2. A 32 14 18 0 0 1,55 

2. B 27 4 22 1 0 1,77 

3. A 33 12 19 2 0 1,66 

3. B 30 4 23 3 0 1,95 

4. A 30 11 19 0 0 1,64 

4. B 29 6 20 2 0 1,90 

Celkem 260 65 181 14 5 1,86 

 

Neklasifikovaní žáci: 8 žáků dokončovalo klasifikaci do 30. 9. 2019 

Neprospělo: celkem 2. 

 

 

 

 

 



10 

 

Hodnocení chování za celou školu a školní rok 
Snížená 

známka 

z chování 

Pochvaly Napomenutí a důtky 

ředitele třídního učitele ředitele třídního učitele 

2 53 93 3 1 
 

Z tabulky je zřetelná výrazná převaha pochval nad kárnými opatřeními, závažné 

přestupky se objevily výjimečně. Je to ovlivněno především jednotným 

postupem vyučujících a vychovatelek, důsledným výchovným působením 

a dobrou prací třídních učitelů, výchovné poradkyně a metodičky prevence 

sociálně patologických jevů. Důležitým faktorem je i spolupráce s rodiči. 

 

Výsledky maturitních zkoušek jarní i podzimní termín: 

Obor Konalo 
Prospěch 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

Po opravných 

zkouškách 

Prospěl  Neprospěl 

PMP 30 7 23 0 30 0 

PL 28 3 23 2 26 2 

 

Rozbor uplatnění absolventů 

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (30 absolventů)  

 

Studium na VŠ Studium na 

jazykové škole, 

VOŠ či 

konzervatoři 

Zaměstnáni 

v oboru  

Zaměstnáni mimo 

obor, neumístěni, 

jiné 

18 1 11 0 

 

obor Pedagogické lyceum (26 absolventů) 

 

Studium na VŠ Studium na 

jazykové škole či 

VOŠ 

Zaměstnáni 

v oboru 

Zaměstnáni mimo 

obor, neumístěni, 

jiné 

19 3 3 3 
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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL  

 

a) Kontrola ČŠI – ve školním roce 2018/19: 

26.6. Předmětem kontroly bylo poskytnutí součinnosti na žádost krajského 

úřadu při přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky žákyně 

s evidenčním číslem 3734529. V šesti bodech zprávy nebylo zjištěno 

porušení předpisů. V bodě 4 bylo zjištěno údajné porušení předpisů. 

V obsáhlé zprávě jsme zdůvodnili, že z naší strany nedošlo k porušení 

žádného předpisu. Přesto jsme přijali určitá opatření, která bohužel opět zvýší 

administrativní zátěž školy při maturitních zkouškách. Již tak je 

administrativa poměrně náročná.  

7.7. Předmětem kontroly bylo poskytnutí součinnosti na žádost krajského 

úřadu při přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky žákyně 

s evidenčním číslem 3746028. V šesti bodech zprávy nebylo zjištěno 

porušení předpisů. V bodě 4 bylo zjištěno údajné porušení předpisů. 

V obsáhlé zprávě jsme zdůvodnili, že z naší strany nedošlo k porušení 

žádného předpisu. Přesto jsme přijali určitá opatření, která bohužel opět zvýší 

administrativní zátěž školy při maturitních zkouškách. Již tak je 

administrativa poměrně náročná.  

 

b) Ostatní 

1)Kontrola Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro 

Jihočeský kraj v Českých Budějovicích – 14.3.2018 a 26.3. 2018 – 

MVDr. Vladimír Prokeš, Mgr. Jana Kolláriková, Bc. Jana Miklasová – 

kontrola školních jídelen na domovech mládeže. 

Předmět kontroly – kontrola provozovny veřejných stravovacích služeb 

s výrobou pokrmů.  

Nebyly zjištěny závady. Žádná nápravná opatření. 

 

2) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor 

Prachatice, Slunečná 932, Prachatice – 27.6.2018 od 19:30 do 20:10 – 

por. Ladislav Rathovský, mjr. Mgr. Hynek Sojka, nprap. Stanislav 

Strnad – Domov mládeže Zlatá stezka 139. 

Předmět kontroly – Dodržování povinností stanovených předpisy o požární 

ochraně a dle stanoveného programu kontroly. 

Zjištěné závady byly odstraněny v nejkratší možné době. A při následné 

kontrole již bylo vše v pořádku. Umístění hasicích přístrojů, výměna 

nábytku na chodbách a odstranění úchytů dveří na chráněné únikové cestě. 

  

3) Kontrola - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem 

v Č. Budějovicích – 10. 10. 2018 – Mgr. Marie Jinková, Bc. Eva 

Šustrová - kontrola školní jídelny na DM Zlatá stezka. 

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb. 

Ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických 
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požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. 

Kontrolou nebyly shledány žádné závažné hygienické závady. Drobné 

závady odstraněny na místě. 

 

4) Kontrola - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem 

v Č. Budějovicích – 7. 6. 2018 – Bc. Eva Šustrová - kontrola školní 

jídelny na DM Zlatá stezka. 

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb. 

Ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. 

Kontrolou nebyly shledány žádné závažné hygienické závady. Drobné 

závady odstraněny na místě. 
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7. ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Hodnocení školního roku 2018/2019 z pozice výchovného poradce SPgŠ  

Aktivity VP 

 

Výchovný poradce: Mgr. Jitka Hyrmanová 

 evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami, ve spolupráci 

s třídními učiteli návrhy na jejich vyšetření, seznámení třídních učitelů 

a učitelů jednotlivých předmětů s výsledky vyšetření, sledování výsledků 

práce vyučujících v této oblasti, informace vedení školy  

 činnost poradenská, metodická, informační 

 zprostředkování potřebné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb 

a mimořádného nadání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních 

 podklady pro zpracování PLPP, příp. individuálních studijních plánů na 

základě šetření pedagogicko-psychologických poraden 

 shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy 

o ochraně osobních údajů 

 objektivizace a interpretace výchovných problémů, určování jejich příčin, 

prevence, návrh přiměřeného řešení daných problémů a jejich realizace 

v rámci kompetence výchovného poradce 

 řešení prospěchových, kázeňských, rodinných a zdravotních problémů, 

které vyplynuly z klasifikačních porad nebo byly řešeny na základě 

podnětu učitelů, třídních učitelů (oceňuji spolupráci zvl. při řešení 

problémů žáků se specifickými poruchami učení) i žáků (zvl. v případě 

narušení vztahu učitel-žák) 

 spolupráce s komisí společenskovědních předmětů a metodikem prevence 

sociálně-patologických jevů  

 řešení připomínek žáků či rodičů s TU k některým dílčím pedagogickým 

postupům učitelů  

 individuální konzultace s žáky se specifickými poruchami učení 

o možnostech uzpůsobení podmínek pro konání maturitních zkoušek   

 konzultace s TU a s učiteli (zvl. cizích jazyků) o individuálním přístupu 
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k žákům se specifickými poruchami učení a chování  

 konzultace s třídními učiteli a třídními vychovatelkami o problémech 

v chování žáků (zvl. v adaptační fázi u žáků 1. ročníků) v případě 

vztahových, citových či rodinných problémů  

 poskytování služeb kariérového poradenství žákům se zřetelem k jejich 

vzdělávacím potřebám 

 pomoc žákům školy při rozhodování o další profesní či studijní orientaci 

formou individuálních konzultací či přednáškovou činností ve škole 

(spolupráce s učiteli a vychovatelkami)  

 besedy o studiu na VŠ 

 zprostředkování další odborné pomoci (psychologické vyšetření, 

konzultace s psychologem, návštěva sociálního pracovníka apod.) 

 spolupráce s pedagogicko – psychologickými poradnami 

 organizace přednášek lektora SCIO o Národních srovnávacích zkouškách, 

jejich obsahu, náročnosti, přípravě a taktice a strategii při jejich 

absolvování  

 SCIO projekt testování studijních předpokladů 

 poskytování informací výchovným poradcům jiných typů škol i veřejnosti 

o výchovných a vzdělávacích cílech školy (např. o podmínkách studia, 

o průběhu přijímacích zkoušek) 

 aktualizace informací na nástěnce výchovného poradenství 

 organizace besedy se zástupcem Evropské komise Evropské unie 

o vzdělávání a programu Erasmus+ pro žáky směřující ke studiu či 

odborné profesi v zahraničí 

 přehledy o maturitních zkouškách, o studiu či o profesním uplatnění 

absolventů školy 

Priority: 

 komplexní sledování výsledků vzdělávání (oblasti podmiňující rozvoj 

kvality školy) v souvislosti s řešením problémů vztahových, citových, 

rodinných aj 

 

 využívání autoevaluačních mechanismů na úrovni výchovného poradce, 

třídních učitelů i učitelů jednotlivých předmětů 
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 aktivity a služby v oblasti řešení problémů a obtíží žáků v učení a chování 

 

 narušení sociálních vztahů ve třídě a otázky psychohygieny ve školním 

prostředí  

 plány pedagogické podpory, speciálně vzdělávací potřeby žáků, 

mimořádně nadaní žáci 

 

Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů 

 

Metodik prevence: Mgr. Klaudia Pospíšilová 

 

1/ Aktivity ve šk. roce 2018/2019:  

 Preventivní strategie školy, jehož součástí jsou dokumenty týkající se 

prevence (zpracovávané a aktualizované každoročně v návaznosti na 

platné předpisy) a aktivity pro žáky jsou zakotveny v ŠVP oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika i oboru Pedagogické lyceum. 

 Garantem preventivní práce školy je školní metodik prevence (dále jen 

ŠMP). Spolupráce s vedením školy, výchovným poradcem a třídními 

učiteli, v případě potřeby i s odborníky zabývajícími se prevencí 

rizikového chování je samozřejmostí. Výše jmenovaní tvoří na škole 

preventivní tým, který pracuje na řešení problémů týkajících se rizikového 

chování žáků 

 ŠMP má pravidelné konzultační hodiny a je k dispozici žákům i učitelům, 

kdykoliv dle individuální domluvy.  

 Prevence rizikového chování spočívá v utváření a udržování prosociálního 

klimatu školy a je také realizována též v rámci výuky jednotlivými 

pedagogy v konkrétních tématech jimi vyučovaných předmětů (např. 

pedagogika, psychologie, praxe, osobnostní a dramatická výchova, 

občanská nauka).  

 Hlavní součástí prevence rizikového chování na škole je nespecifická 

prevence realizovaná v rámci aktivit školy, kdy se žáci školy se podíleli 

na realizaci kulturních a výchovných akcí pro veřejnost (pro věkově 

rozmanité cílové skupiny, např. děti předškolního a školního věku, 

seniory, pacienty hospice). Žáci tak měli příležitosti vytvářet programy, 

ve kterých se učili reagovat na potřeby dané cílové skupiny, vyzkoušet si 

komunikaci s výše zmíněnými cílovými skupinami, což napomáhá 

rozvíjet jejich komunikační a sociální kompetence. Žáci se zúčastnili též 

řady akcí sportovních, divadelních, hudebních a výtvarných pořádaných 

různými subjekty jako účastníci i jako organizační pomoc. Z pohledu 

prevence rizikového chování všechny tyto aktivity vedou naše žáky ke 

smysluplně trávenému volnému času, hlubšímu uvědomování si 

rozmanitosti potřeb a specifických zvláštností dané cílové skupiny 

a v neposlední řadě k rozvíjení a upevňování svých kompetencí pro život. 
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 Specifická prevence je uplatňovaná v následujících rovinách 

Poskytování informací k řešení problémových situací – prostřednictvím, 

diskusí, prožitkových aktivit. Je realizovaná v rámci adaptačního kurzu 

prvních ročníků, v rámci aktivit tematicky zaměřených na různé oblasti 

rizikového chování, organizované pro třídy nebo pro dobrovolnou účast 

žáků napříč jednotlivými ročníky, dále v rámci vyučovacích hodin, 

zaměřených na témata souvisejících s rizikovým chováním. 

Poradenská činnost ŠMP je přednostně zaměřená na řešení aktuálních 

problémů jednotlivých žáků, v individuálních konzultacích jednorázových 

i opakovaných v závislosti na charakteru daného problému. 

Samozřejmostí je spolupráce především s třídními učiteli, vedením školy 

a s externími odborníky. 

V rámci výuky ŠMP ve vyučovacích předmětech pedagogika a praxe 

zakomponovává do vzdělávacího obsahu (v souladu se ŠVP) i témata 

související s prevencí rizikového chování, s cílem posilovat 

a harmonizovat prosociální školní klima  

 Aktivity v rámci preventivní práce ve školním roce 2018-2019: 

Adaptační kurz pro první ročníky s využitím zážitkových aktivit 

zaměřených na seznámení a vytváření spolupracující atmosféry ve třídě – 

podporuje rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí. Zapojením 

vyšších ročníků do programu adaptačního kurzu je podpořena 

spolupracující atmosféra školy napříč ročníky. 

Techniky učení – ve dvou úrovních, zejména pro první a čtvrté ročníky 

obou oborů: Jak se učit – praktický seminář strategií a technik 

efektivního učení pro žáky prvních ročníků a Jak se učit k maturitě – 

praktický seminář technik učení, zvládání stresu z velkého objemu 

maturitního učiva pro žáky čtvrtých ročníků – podporuje rozvoj 

kompetencí sebeovlivňování. 

Vztahy ve třídě – poznávání sebe sama i sebe jako součásti třídního 

kolektivu a řešení problémů, komunikace v třídním kolektivu, průběžně 

ve všech třídách v rámci výuky i suplovaných hodin (viz výše), téma je 

též součástí adaptačního kurzu – podporuje rozvoj kompetencí pro život, 

kompetencí sociálních, komunikačních. 

Exkurze – do Portus Prachatice o.p.s. – žáci SPgŠ, studenti VOŠ se 

seznámili s projektovými pracovišti Krizového centra, Nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež, s pracovištěm Rodinka – napomáhá hlubšímu 

uvědomění si rozmanitosti práce s rizikovými jedinci. 

Sebepoznávání – v dílčích tématech: rozvoj měkkých dovedností, jako 

je komunikace v různých situacích, vytváření strategií řešení problémů, 

asertivní chování, udržení vlastních hranic a práce s emocemi 

Bezpečně o prázdninách - jak se vypořádat s tématy rizikového chování 

souvisejícího s drogami, sexem, dopravními situacemi, a jinými 

prázdninovými situacemi (všechny ročníky) 
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2/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost:  

Účast na setkání školních metodiků prevence 

 

3/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty 

Portus Prachatice o.p.s., KreBul o.p.s., spolupráce se jmenovanými institucemi 

probíhá v rámci preventivních i výukových aktivit. Žáci se seznámili 

s projektovými pracovišti těchto organizací, jejich způsobem práce s různými 

cílovými skupinami. Jsou tím propojeny otázky prevence rizikového chování 

a pedagogická práce žáků v současné učební i odborné praxi, což je dobrým 

předpokladem pro žáky ohledně strukturovanějšího vnímání jejich budoucí 

profese.  

 

4/ Výrazná pozitiva v oblasti preventivní práce: 

 Zapojení žáků 3. a 4. ročníků do adaptačního kurzu, kteří se jej zúčastnili 

v rámci učební praxe. Z reflexe žáků jak prvních tak i vyšších ročníků 

vyplynulo, že toto propojení pomohlo u prvních ročníků navodit 

atmosféru důvěry a sounáležitosti s ostatními spolužáky, se školou, žáci 

vyšších ročníků též ocenili, že mohli lépe poznat své mladší spolužáky 

a zároveň jim nabídli pomocnou ruku. Svého druhu PEER aktivita, která 

je prospěšná pro pěstování prosociálních vztahů a přátelské atmosféry ve 

škole. 

 Podpora žákovských aktivit směrovaných na další cílové skupiny jako 

jsou děti v MŠ a ZŠ, senioři 

 Podpora rozvoje žáků v oblasti měkkých dovedností, sebepoznání, práce 

na svém osobním rozvoji, efektivní komunikace v různých situacích 

5/ Rezervy a přijatá opatření: 

 Průběžně doplňovat odbornou literaturu a pomůcky k realizaci 

preventivních aktivit 

 Vyhledávat možnosti dalšího vzdělávání v oblasti prevence rizikového 

chování (ŠMP i učitelé) 

6/ Priority pro školní rok 2019-2020 

 Spolupráce preventivního týmu školy v oblasti včasného podchycení 

a řešení problémů žáků souvisejících s rizikovým chováním 

 Podporovat rozvoj měkkých dovedností žáků (dovednosti pro život, 

dovednosti sebeovlivňování, dovednosti sociální), vytvářet prostor pro 

dialog žáků na témata, jež je zajímají v rámci preventivních a dalších 

aktivit 

 Spolupráce s institucemi nabízejícími preventivní aktivity pro žáky 

a pedagogy školy 
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 Další vzdělávání školního metodika prevence a pedagogického sboru 

v oblasti prevence rizikového chování v rámci možností aktuální nabídky 

poskytovatelů DVPP 

 Zapojení žáků vyšších ročníků do adaptačního kurzu prvních ročníků 

v rámci jejich učební praxe nebo jiných aktivitách 

 

8. ZPRÁVA O PEDAGOGICKÝCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

a/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 V rámci operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání proběhlo: 

o školení pedagogických pracovníků v rozsahu 8 hodin  

o tandemová výuka 

o zapojení odborníka z praxe do výuky 

o spolupráce pedagogických pracovníků v rámci zvoleného předmětu 

o Nnové metody ve výuce na SŠ 

 Příprava dětských recitátorů – Mgr. J. Pavlíčková 

 Občanka v souvislostech – Mgr. B. Zikmundová 

 Čtení je šance, naklad. Hueber, Č. Budějovice. – Mgr. Kabelová 

 Čojč pedagogika – Mgr. Kabelová 

o Webinář k výuce anglické výslovnosti – Teaching English Pronunciation 

for the Real Word – Mgr. B. Zikmundová 

 Webinář k prohloubení komunikativních kompetencí žáků v hodinách AJ 

– David Spencer – To Speak or Not to Speak  - Mgr. B. Zikmundová 

 Celostátní dílna komplexní estetické výchovy – Tvorba – tvořivost – hra – 

Mgr. Trnková 

 Literatura pro děti – Mgr. Pártlová, Mgr. Trnková 

 Využití metod tvůrčího psaní - Mgr. Pártlová, Mgr. Trnková 

 Workshop pohybového divadla v rámci festivalu Improslet v Ústí nad 

Orlicí – MgA. Patrasová 

 Klaunský workshop v rámci festivalu Improtřesk v Ostravě - MgA. 

Patrasová 

 Improvizační workshop Improléto v Hamru na Jezeře - MgA. Patrasová 

 přednáška PhDr. A. Drbohlava „ Psychologie sériových vrahů“ – Mgr. 

Nováková, Mgr. Pártlová 

 přednáška PhDr. L. Pekařové „Přirozená komunikace s dětmi“  - Mgr. 

Nováková 

 přednáška Mgr. J. Kastnera „Využití emocí a vnitřní energie pro 

maximální výkon“ - Mgr. Nováková 

 Mistrovské pěvecké kurzy – Český Krumlov – Mgr. Sovová 

 Doktorandské studium UKF v Nitře – PaedDr. Bečvářová 
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b/ Environmentální výchova  

 Všechny vyučované předměty mají zařazená témata se zaměřením na 

environmentální výchovu. 

 Předmět biologie má však velké možnosti pro uplatnění environmentální 

výchovy při klasické výuce v hodinách jednotlivých ročníků, ale i mimo 

školu. Každý rok spolupracujeme s CEV Dřípatka v Prachaticích 

a využíváme jejich programy přímo v centru nebo na pracovištích mimo 

něj v různých částech města. Z důvodů výměny pracovníků Dřípatky se 

ve školním roce 2018-19 nepodařilo zajistit program pro 2. ročník 

realizovaný v přírodě. 

 Na 2. pololetí byla opět naplánovaná návštěva CEV Dřípatka 

v Prachaticích. Ve dnech 5.3. a 26.3. 2019 se žáci 3. B a 3. A zúčastnili 

čtyřhodinového výukového programu „Člověče, (ne) kup to, aneb co je 

doma, to se počítá“, který je zaměřený na odpady, jejich třídění a 

recyklaci. Ve druhé části programu si žáci třídy 3. B velmi jednoduchým 

způsobem vyrobili dárkový papír ze starého skartovaného papíru. 

Techniku výroby mohou tak použít i v praxi s dětmi. Třída 3. A měla 2. 

část programu zaměřenou na téma voda v krajině. Formou her, 

jednoduchých pokusů, řešením kvízu nebo pozorováním mikroskopem se 

žáci dozvěděli zajímavosti o vodě jako podmínce života, o vodě jako 

přírodním živlu i o negativních vlivech činnosti člověka na toky řek 

a podobně. 

 Se základními ekologickými problémy současnosti a s ochranou a tvorbou 

životního prostředí byli hlouběji seznámeni žáci třetího ročníku 

v tematickém celku „Ekologie“ a „Člověk a životní prostředí“. Zhlédli 

výukové filmy a sami o dané problematice aktivně diskutovali, 

prezentovali důležitost problémů na samostatně vybraných tématech 

a doplňovali ji vlastními zkušenostmi např. z místa bydliště a rodiny.  

 Škola se celoročně zapojuje do projektu recyklohraní. Žáci SPgŠ i 

studenti VOŠ jsou zapojeni do třídění odpadů, využívají sběrné nádoby na 

plasty, papír, drobný elektroodpad, baterie a hliník, jsou vedeni k úspoře 

elektrické energie a vody. 

 Ve školním roce 2018-19 byl velký zájem žáků 3. ročníku o kurzy 

mladých zdravotníků. Z organizačních důvodů se kurz nekonal a bude 

realizovaný až na začátku školního roku 2019-20. 

Zpracovala Mgr. Marie Vopálková 

 

c/ Zahraniční aktivity 

Organizovala především komise cizích jazyků. 

 jazykový festival projektu BIG ATCZ5, Vídeň (Mgr. Kabelová) 

 praxe  žáků v rakouských MŠ v rámci projektu BIG AT - CZ5 Spolupráce 

v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu  
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d/ Spolupráce školy s dalšími organizacemi 

 

 Podrobněji je uvedena ve zprávách  o mimoškolních aktivitách v rámci 

jednotlivých předmětů, DM, VOŠ. 

 

Jedná se zejména o: 

 mateřské školy v Prachaticích a po celém Jihočeském kraji 

 ZŠ tamtéž 

 školní družiny tamtéž 

 ZŠ speciální v Prachaticích 

 DD Žíchovec 

 DDM Prachatice 

 Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích 

 Muzeum loutky a cirkusu v Prachaticích 

 Portus Prachatice 

 ICM Prachatice 

 KreBul ops. Prachatice 

 Dobrovolnické centrum Prachatice 

 Svaz důchodců ČR 

 celá řada institucí Jihočeského kraje v rámci odborné praxe 

 Goethovo centrum v Č. Budějovicích 

 Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích 

 společnost Virtulife (finanční gramotnost) 

 OR AŠSK 

 Sportovní zařízení města Prachatice 

 Okresní soud Prachatice 

 Evropská unie 

 Farnost Prachatice a Vodňany 

 

Tradičně výborná spolupráce je mezi školou a MŠ, ZŠ a DDM v Prachaticích 

jak v oblasti učební pedagogické praxe, tak i při pořádání akcí pro děti těchto 

zařízení). 

 

e/ Prezentace školy na veřejnosti 

 Den otevřených dveří - pro SPgŠ i VOŠ  

 Workshop – Velikonoční dílny pro školu, město a hospic 

 Školní akademie 

 účast na burzách SŠ (Prachatice, Strakonice, Písek, Jindřichův Hradec) 

 prezentace školy v regionálním tisku (Prachatické listy) – všechny články 

a fotografie zachyceny v kronikách školy (SPgŠ i VOŠ) 

 vystoupení hudebních a tanečních souborů školy (Cink, Fontána, Libín)na 

akcích ve městě a v dalším okolí, podrobný rozpis aktivit je rozpracován 
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ve zprávách jednotlivých předmětových komisí a ve zprávě Domova 

mládeže při SPgŠ 

 vystoupení Improvizační ligy na akcích města i mimo ně, vystoupení žáků 

v rámci dramatické výchovy v MŠ a na ZŠ 

 pomoc při organizaci sportovních a jiných aktivit základním školám 

a DDM v Prachaticích 

 účast žáků na soutěžích a přehlídkách (uvedeno ve zprávách 

předmětových komisí) 

 webové stránky školy (www.spgspt.cz) - jsou průběžně aktualizovány 

ředitelem školy 

 

f/ Přehled výchovně vzdělávacích akcí za školní rok 2018/2019 

 soutěže, olympiády a vystoupení žáků  

o prezentace ročníkových prací žáků 4. B 

o soutěž v rámci Evropského dne jazyků, Goethe Centrum 

- Tereza Vondrů, 4. B, 3. místo v ústředním kole soutěže 

o Best in Deutsch – nejlepší němčinář 

o Den poezie – M. Lang, M. Talířová 

o Goethe Quiz – M. Lang, A. Valentová, K. Dolejší, M. Talířová 

o Goethe InstituT – soutěž Bücherwurm – Jihočeský knihomol – 

V. Schusterová 

o školní jazyková soutěž Annual English Contest  

o školní kola olympiády v anglickém a německém jazyce 

o Pedagogická poema – školní a celostátní kolo (11. 10. - postup 

Tušlová, Maršalová, Rayová) 

o  celostátní festival Den poezie (5. – 16. 11)  

o  Olympiáda v čj (školní a okresní kolo)  

o Literární soutěž Živá voda  

o  Literární soutěž Čertovské pohádky  

o Literární soutěž: „Podej mi ruku, půjdeme spolu“ - Centrum 

sociální a zdravotních služeb Poděbrady   

o  Literární soutěž – sci-fi povídka  

o  literární soutěž Recyklohraní - S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy 

vysloužilého elektra 

o  realizace pásma pro děti MŠ v klubu DV (1. B)  

o dramatické projekty pro seniory ve spolupráci se SeniorPoint a 

KreBul, o.p.s. a MěÚ Prachatice (s H. Rabenhauptovou) 

o realizace skupinových vystoupení 3. ročníků DVS pro děti MŠ 

v Prachaticích – projekt „ Vánoce dětem“ 

o Miniprojekty v podobě inspirativních výstupů při přípravě na 

praktické maturitní výstupy pro děti mateřských, základních škol 

a mládež 

http://www.spgspt.cz/
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o Wolkerův Prostějov - příprava žáků a účast na krajském kole 

festivalu (2 postupující do celostátního kola, 1 ocenění poroty), 

účast na celostátním festivalu WP (Barbora Wortnerová – laureátka 

Wolkerova Prostějova)  

o Pilulky – improvizační liga (příprava a realizace představení ve 

spolupráci s dalšími improvizačními týmy – Plzeň, Praha, Babice, 

Brno), účast na festivalu středoškolských improvizačních týmů 

Improslet v Ústí nad Orlicí, organizace workshopu zpívaných 

kategorií) 

o DS Rarášek (absolventi a 2. roč. SPgŠ – účast na přehlídce Štítek 

Prachatice, představení pro přilehlé obce) 

o krajské kolo soutěže v atletice 

 kulturní a vzdělávací akce 

o Den ochrany člověka za mimořádných událostí 

o divadelní společnost Galli z Mnichova – Pohádka o statečném 

krejčíkovi 

o návštěva kina v Prachaticích - film BlacKkKlansman (v AJ) 

o The Bear Theatre – anglické divadlo The Detectives – pro všechny 

žáky školy 

o ND Praha – Saint Exupery Malý princ  

o ND Praha – Dvořák Rusalka  

o ND Praha – Mrštíkové Maryša  

o Divadlo na Vinohradech – Shaw Pygmalion, Zpívání v dešti  

o Městská knihovna Prachatice 

o přednáška M. Grillové– Bible  

o přednáška M. Grillové  - J. A. Komenský  

o přednáška M. Pártlové – Poruchy a vady řeči 

o Nebojme se moderní poezie – 2. B  

o celostátní festival Den poezie (5. – 16. 11) 

o exkurze Praha (představení studentů DAMU v divadle Disk, 

představení Divadla v Celetné, návštěva galerií) 

o návštěva CEV Dřípatka v Prachaticích, žáci třetích ročníků se 

zúčastnili programu „Člověče (ne)kup to, aneb co je doma, to se 

počítá“ 

o workshop – finanční gramotnost (3. A, 3. B) 

o beseda na úřadu práce - finanční gramotnost (2. A) 

o lyžařský kurz (2. ročník) 

o turistický kurz (3. ročník) 

o kroužky sportovních her a sportovní gymnastiky 

o Studentské volby do Evropského parlamentu –  

o s žáky 1. A zapojení do soutěže EU4U – společenskovědní soutěž 

s tematikou čerpání dotací z EU 
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o přednáška Mgr. Jana Klimeše místostarosty města Prachatic - téma 

gen. František Patera 

o beseda Martina Páva – komisaře EU z Bruselu - beseda se žáky 

3. ročníků v rámci OV 

o exkurze 2. B u soudního líčení v budově Okresního soudu 

Prachatice  

o zapojení 3. B do soutěže Do odpadu - v rámci ekologické výchovy 

o Cvičení paměti – interaktivní seminář pro žáky 1. A v knihovně  

o seminář pro všechny první ročníky zaměřený na mediální 

gramotnost – Fakescape – problematika fake news – MU Brno 

o  exkurze zaměřené na poznávání Městské památkové rezervace 

Prachatice pro 1. a 3. roč. PL 

o exkurze do okolí SPgŠ a Prachatic, práce s mapou a buzolou  

o kurz malby v plenéru (specializace 4. B) 

o exkurze – DD Koryto, Portus Prachatice, Azylový dům pro matky 

s dětmi Prachatice, KreBul Prachatice, Montessori Prachatice 
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g/ Účast školy v projektech 

 UNIV II kraje - proměna škol na centra celoživotního vzdělávání, 
probíhá realizace modulu pro přípravu učitelek MŠ a vychovatelek ŠD na 

jednotlivou maturitní zkoušku (podle počtu zájemců máme v plánu 

otevírat každý rok; ve školním roce 2018/19 nebyl realizován pro malý 

počet zájemců klasickou formou konzultací, maturitní zkoušky složili 

úspěšně všichni zájemci) 

 Evropské centrum jazykových zkoušek v Českých Budějovicích - 

jsme partnerskou školou, zájemci absolvovali školení o jazykových 

kurzech (možnosti, podmínky) a zkušební testování. Žáci mají možnost 

nechat se otestovat z AJ a NJ. 

 Česko-rakouský projekt BIG ATCZ5 týkající se příhraničních MŠ – 4 

žáci absolvovali část odborné praxe v rakouských MŠ (Interkulturelle 

Bildung für Kinder und Erwachsene). 

Celonárodní projekt Festival poezie proběhl na škole i mimo ni 

 Recyklohraní – třídíme papír, plasty, hliník, sbíráme elektroodpad. 

 Operační program – výzkum, vývoj a vzdělávání – pedagogičtí 

pracovníci se zapojili do 13 druhů šablon 

 Operační program OPŽP – SEN – snížení energetické náročnosti 

budovy školy- Zahradní 249. 

S přípravou velmi náročné akce jsme začali již v lednu roku 2016. 

Následovala řada jednání se zřizovatelem a firmou, která vyhrála 

výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a administrace 

projektu. Výběrové řízení na zhotovitele stavby probíhalo v červnu roku 

2018. Následovalo jednání s úřady o stavebním povolení. Stavba začala 

4. září 2018. Vše tudíž probíhalo za plného provozu školy. Jsou vyměněna 

všechna okna a venkovní dveře školy. Škola je celá zateplená. Ve všech 

učebnách školy je zavedena vzduchotechnika k výměně vzduchu ve 

třídách. Je regulováno množství oxidu uhličitého během celodenního 

vyučování. Též je zavedena regulace topení v celé budově. Postupně 

pořizujeme nový nábytek do učeben i do kabinetů. Zlepšení doznal 

i vzhled jednotlivých učeben, kde se již podařilo obnovit malby a nátěry. 

Následovat budou další práce ještě o hlavních prázdninách. 

Další realizovanou součástí projektu je systém automatického řízení 

vytápění. Jeho hlavní přínos spočívá v možnosti regulovat teplotu 

v jednotlivých místnostech nezávisle, podle předem stanoveného 

časového plánu. Systém měření a regulace je tvořen několika spřaženými 

řídícími jednotkami, soustavou čidel zjišťujících aktuální teplotu 

v místnostech a množstvím elektroventilů, osazených na všech 

radiátorech ústředního topení. Tyto elektroventily jsou spojeny pomocí 

digitální sběrnice s řídícími jednotkami. Požadovaný průběh změn teploty 

v místnostech (v závislosti na čase) je možno v systému nastavovat 

kdykoliv pomocí osobního PC, přes webové rozhraní řídící jednotky. 
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Nejnáročnější prací z hlediska instalace systému bylo bezpochyby 

propojení ventilů všech radiátorů s řídícími jednotkami digitální sběrnicí. 

Znamenalo to totiž protáhnout tenký kabel sběrnice prakticky všemi 

místnostmi, ve kterých se nachází alespoň jeden radiátor. Následné 

připojení řídících jednotek systému do školní počítačové sítě bylo již pro 

odborníky dodavatelské firmy hračkou. Jsme přesvědčeni, že při pečlivém 

nastavení, zejména zohlednění různého časové využití učeben i celé 

školní budovy, se prostředky vložené do instalace systému brzy vrátí a my 

začneme šetřit - a to jak peníze státu, tak i naše životní prostředí.  

VZT - vzduchotechnika je tvořena 10 vzduchotechnickými 

jednotkami. 4 jednotky jsou centrální a 6 jednotek je samostatně 

umístěných přímo ve třídách. K nastěhování všech jednotek do určených 

prostor bylo nutné rozšířit průchody dveřmi, někde dočasně odstranit 

protipožární dveře a někde dokonce zbourat celé stěny mezi třídami 

a kabinety. Ke všem čtyřem centrálním jednotkám se musel připojit 

rozvod teplé vody až z kotelny, která je v suterénu budovy. Samozřejmě, 

že do všech jednotek musela být přivedena elektřina z rozvaděčů na 

chodbách. Některá potrubí vzduchotechniky měla v průměru více než 30 

cm. Bylo nutno udělat průrazy do většiny stěn ve třídách i kabinetech. 

Stěny jsou v celé škole z klasických červených cihel o tloušťce minimálně 

30 cm. Při bouracích pracích byl velký nepořádek a spousta prachu. Bylo 

to velmi náročné na úklidové práce jak pracovníků firem, tak našich 

pedagogických i provozních zaměstnanců. Byly dny, kdy ve škole 

pracovalo současně několik firem a až 7 druhů řemesel. To bylo velice 

obtížné na koordinaci všech prací. Ale téměř vše jsme zvládli za provozu. 

Všem zaměstnancům patří velký dík.  

Venkovní stěny budovy školy i tělocvičny byly zatepleny systémem 

ETIS kvalitativní třída A, EPS Greywall, lambdad= 0,032W/mk tloušťky 

160 mm. Povrch ošetřen silikonovou probarvenou omítkou. Střechu 

tělocvičny tvoří OSB deska, asfaltový pás, tepelná izolace EPS Greywall, 

lambdad= 0,031W/mk tloušťky 180 mm, separační geotextilie, PVC folie 

svařovaná. Na vnějším plášti budovy bylo vyměněno 130 ks oken a 10 ks 

vstupních dveří. Na budově školy jsou dřevěná okna U= 1,08 W/mK, 

včetně dřevěného parapetu zasklená trojsklem. Na tělocvičně jsou 

plastová okna U= 0,90 W/mK zasklená trojsklem. Vstupní hlavní 

vchodové dveře jsou původní, ošetřené novým nátěrem v barvě hnědé.  
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g/Hodnocení práce předmětových komisí 

 

Český jazyk a literatura 
1/ Složení komise: Mgr. J. Pavlíčková, Mgr. M. Pártlová, Mgr. M. Trnková, 

Mgr. J. Kaňka, Mgr. Ivana Blažková 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2018/2019:  

 soutěže a vystoupení žáků  

- Pedagogická poema – školní a celostátní kolo (11. 10. - postup 

Tušlová, Maršalová, Rayová) – komise CJL a ODV, Pt, Tr 

- celostátní festival Den poezie (5. – 16. 11)  

- Olympiáda v čj (školní a okresní kolo)  

- Literární soutěž Živá voda  

- Literární soutěž Čertovské pohádky (Pa)  

- Literární soutěž: „Podej mi ruku, půjdeme spolu“ - Centrum sociální 

a zdravotních služeb Poděbrady (Pa) 

- Literární soutěž – sci-fi povídka (Pa) 

- literární soutěž Recyklohraní - S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy 

vysloužilého elektra (Pa, Ka) 

- realizace pásma pro děti MŠ v klubu DV (Bl s 1. B) 

 návštěvy kulturních akcí 

- ND Praha - Malý princ (Pa) 

- ND Praha – Rusalka (Pa) 

- ND Praha – Maryša (Pt) 

- Divadlo na Vinohradech – Pygmalion (Tr) 

 exkurze 

Mě knihovna PT (1. roč. Pa, Pt, Bl) 

 ročníkové práce 

- Jana Srbená – Veronika Kašáková pomáhá 3. B (Tr) 

 projekty 

- Nebojme se moderní poezie – 2. B (Pa) 

- celostátní festival Den poezie (5. – 16. 11) 

 přednášky 

- přednáška M. Grillové – Bible (Pa, Pt) 

- přednáška M. Grillové - J. A. Komenský – (Pa, Pt) 

- přednáška M. Pártlové – Poruchy a vady řeči 

 zájmové aktivity se žáky 

- Workshop – Velikonoční dílny pro školu, město a hospic (Pa, Pt, Zi) 

 další aktivity 

- Organizace školní akademie (Pt) 

- Den otevřených dveří (všichni) 

- Beseda pro DM – Island (Pa) 

- práce na přípravách celostátní přehlídky SPgŠ v Prachaticích (průběžné 



27 

 

schůzky, rozdělení úkolů, formulace programu, setkání v Nové Pace, 

tvorba plakátu, výběr textů…) 

- příprava uchazečů na přijímací zkoušky na SPgŠ (Pt, Tr, Pa, Bl) 

- interpretační semináře (Tr) 

- individuální příprava zájemců na maturitu (Pa, Ka, Bl) 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

-  seminář – Příprava dětských recitátorů – nové metody, výběr textů, 

práce s recitátorem (Pa) 

- Pa – školitelka ČG 

- Celostátní dílna komplexní estetické výchovy – Tvorba – tvořivost – 

hra (Tr) 

- Literatura pro děti (Pt, Tr) 

- Využití metod tvůrčího psaní (Pt, Tr) 

-  

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

- spolupráce s Radničním listem, s městem PT, knihovnou PT, s Krebulem,  

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

- spolupráce s komisí DV, Vv, Hv 

- individuální konzultace se slabými žáky a maturanty 

- doplnění knižního fondu ŽK 

- akce nad rámec tematických plánů i stanovených priorit 

- pravidelná a častá setkání komise 

- samostudium, zvyšování kvalifikace, hledání nových pramenů, 

aktualizace poznatků 

- průběžná klasifikace v dostatečné míře 

- plnění některých priorit z minulého roku: (velmi úspěšný Festival poezie, 

stimulace tvořivosti žáků, dodržování tematických plánů, důraz na 

čtenářskou gramotnost a větší podíl práce s texty, doplnění učebnice pro 

učitele k uměleckému přednesu) 

 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

- velký důraz byl kladen na přípravu maturantů, v rámci možností 

sjednocení a doplnění znalostí z předchozích let – obě třídy měly nové 

vyučující 

- stále je třeba trvat na kultivovaném spisovném vyjadřování, slušném 

zdravení a oslovování pedagogů a na vyjadřování se v celých 

smysluplných větách 

- zatím se nedaří úspěšně prosadit v literárních soutěžích (literární 

výtvory nemají potřebnou úroveň), na druhé straně pozitivně 

hodnotíme prozatímní „psaní do šuplíku“ několika jedinců – 

individuální konzultace s vyučujícími 
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- nabídneme žákům využití „tvůrčí nástěnky“ pro zveřejnění vlastní 

tvorby 

- návrh na zavedení povinného logopedického vyšetření v rámci 

přijímacího řízení na PMP SPgŠ v důsledku narůstajících problémů 

v mluveném projevu - konstatujeme obecně malou připravenost až 

nepřipravenost žáků na přijímací řízení z řečových dovedností 

 

7/ Priority pro další školní rok 

- realizace celostátní přehlídky SPgŠ Pedagogická poema v Prachaticích 

- zúčastnit se letošního ročníku Den poezie s tématem „Otevřít oči“ 

- zvýšit důraz na úroveň přijímaných žáků – neakceptovat slabé 

výsledky ze ZŠ a u přijímacího řízení (4, 5)  

- zaměřit pozornost na výuku CJL v novém oboru Praktická sestra 

- najít vhodné učebnice pro výuku LJP – zatím se nepodařilo, proto 

tvorba vlastních materiálů 

- rozvíjet spolupráci s lektorkou p. Grillovou 

- ve větší míře podnítit a zkvalitnit individuální tvořivost v hodinách 

i mimoškolních soutěžích 

Zpracovala: Mgr. Jana Pavlíčková 

 

Dramatická výchova 

1/ Složení komise: PaedDr. Ivana Bečvářová, MgA. Mgr. Hana Patrasová 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2018/2019: 

 soutěže, vystoupení žáků a projekty: 

- dramatické projekty pro seniory ve spolupráci se Senior Point 

a KreBul, o.p.s. a MěÚ Prachatice (s Hankou Rabenhauptovou) 

- realizace skupinových vystoupení 3. ročníků DVS pro děti MŠ 

v Prachaticích – projekt „ Vánoce dětem“ 

- miniprojekty v podobě inspirativních výstupů při přípravě na praktické 

maturitní výstupy pro děti mateřských, základních škol a mládež 

- pásma poezie v rámci Dne poezie ve spolupráci s PK CJL 

- Muzejní noc – každoroční příprava projektu pro Muzeum loutky 

a cirkusu Prachatice  

- pomoc s přípravou vánočních besídek a školních akcí (konzultace, 

pomoc při realizaci) – ve spolupráci s PK PX 

 soutěže a vystoupení žáků 

- Školní kolo přehlídky Pedagogická poéma v Muzeu české loutky 

a cirkusu – ve spolupráci s PK CJL 

- Wolkerův Prostějov - příprava žáků a účast na krajském kole festivalu 

(2 postupující do celostátního kola, 1 ocenění poroty), účast na 

celostátním festivalu WP (Barbora Wortnerová – laureátka Wolkerova 

Prostějova)  
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 návštěvy kulturních akcí  

- příležitostné akce ve spolupráci s PK CJL 

- návštěva krajské přehlídky Mladá scéna v Českém Krumlově 

(inspirativní představení mládeže) 

 exkurze  

– příležitostné akce ve spolupráci s PK VV 

- exkurze Praha (představení studentů DAMU v divadle Disk, 

představení Divadla v Celetné, návštěva galerií – výtvarné dílo jako 

téma pro práci v dramatické výchově) 

 ročníkové práce  
- každoročně žáci všech ročníků zpracovávají ročníkovou práci 

v podobě skupinového nebo individuálního výstupu pro cílovou 

skupinu dětí předškolního nebo školního věku či pro mládež (recitační 

pásma, montáže, pohádková představení, filmy) 

- tvorba zásobníků her a cvičení, tvorba interaktivního zásobníku her 

a literárních textů (1. - 3. roč.) 

- hospitační záznam dramatických aktivit v průběhu souvislé 

pedagogické praxe (1. a 2. roč. PMP), příprava prezentací na dané 

téma (2. roč. PL) 

- písemná příprava na lekci či projekt DV a jejich následná realizace 

v průběhu souvislé pedagogické praxe, písemná evaluace svého 

výstupu (3. a 4. roč. DVS) 

 projekty  

– každoročně žáci všech ročníků a pracovních skupin zpracovávají projekt 

na zadané nebo volné téma a realizují jej v podmínkách SPgŠ nebo 

v mateřských, základních školách, v souvislosti s tím jsou pořizovány 

v souladu s GDPR fotografie, videozáznamy a obohaceny zásobníky 

 zájmové aktivity se žáky 

- Pilulky – improvizační liga (příprava a realizace představení ve 

spolupráci s dalšími improvizačními týmy – Plzeň, Praha, Babice, 

Brno), účast na festivalu středoškolských improvizačních týmů 

Improslet v Ústí nad Orlicí, organizace workshopu zpívaných 

kategorií) 

- DS Rarášek (absolventi a žáci 2. roč. SPgŠ – účast na přehlídce Štítek 

Prachatice, představení pro přilehlé obce) 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

- lektorská činnost vyučujících (učitelé sami pracují jako lektoři v rámci 

ČR, porotci okresních a krajských přehlídek, celostátních dílen 

pořádanými IPOS ARTAMA Praha, v rámci DVPP pro školy a další 

výchovně-vzdělávací organizace Jihočeského kraje),  

- porota O Štít města Prachatic  

- publikační činnost vyučujících 
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- metodická činnost pro obor Předškolní pedagogika PF ZČU v Plzni, 

FAMO v Písku, ARTAMA Praha, Muzeum české loutky a cirkusu 

Prachatice, Knihovna 

- doktorandské studium na PF UKF v Nitře 

- vytváření metodických podpůrných materiálů, skript 

 

PaedDr. Ivana Bečvářová 

 lektor KCJVŠ Plzeň, PORTÁL, s.r.o., ZVAS České Budějovice, 

krajských center vzdělávání – semináře pro učitele a ředitele MŠ, MAS 

Šumavsko, Týnsko, Strakonicko, Jihočeské hospodářské komory, MěÚ 

Prachatice 

 metodická a publikační činnost (v rámci projektu OP VVV Mateřské 

školy jako centra kolegiální podpory a ve spolupráci s PF ZČU v Plzni, 

Centrem aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s.) 

 porotce Dětské scény Český Krumlov 

 porotce přehlídky O Štít města Prachatic a Štítek 

 projektová činnost pro mateřské školy 

 doktorandské studium UKF v Nitře 

 

MgA. Mgr. Hana Patrasová 

 vedoucí Muzea české loutky a cirkusu Prachatice, spoluúčast na akcích 

města, organizace kulturních akcí v Muzeu české loutky a cirkusu  

 lektor IPOS ARTAMA, ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o. (Tvorba – 

tvořivost – hra, celostátní dílna estetické výchovy, lektorka 

Improvizovaného vyprávění na Pedagogické poemě v Čáslavi) 

 recitátorka – laureátka Mezinárodního festivalu poezie ve Valašském 

Meziříčí, cena poroty Wolkerův Prostějov, večery poezie, komponované 

pořady, členka divadla PNUtí – představení pro děti i dospělé 

 další vzdělávání: účast na workshopu pohybového divadla v rámci 

festivalu Improslet v Ústí nad Orlicí, účast na klaunském workshopu 

v rámci festivalu Improtřesk v Ostravě, účast na improvizačním 

workshopu Improléto v Hamru na Jezeře 

 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

Městské divadlo Prachatice, Knihovna Prachatice, mateřské a základní školy 

v Prachaticích, Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, MěÚ Prachatice, 

Dům dětí a mládeže Prachatice, Radniční list, Český rozhlas České Budějovice, 

Senior Point a KreBul, o.p.s. 

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

 spolupráce vyučujících dramatické výchovy a jednotný postup výuky 

a hodnocení 

 konzultace a příprava kvalitních praktických maturitních výstupů 
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 sebevzdělávání a přenášení nejnovějších poznatků z oblasti DV do PK 

DV 

 propojení teorie a metodiky dramatické výchovy s pedagogickou praxí 

a přímá realizace „v terénu“ předškolních a školních zařízení 

 aktivní spolupráce s výchovně-vzdělávacími zařízeními v JK 

 lektorská a publikační činnost vyučujících 

 metodická mezipředmětová spolupráce s PK CJL, Px, Pg-Ps, VV 

 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

 nepřítomnost žáků na zážitkových lekcích kompenzována náhradní prací 

praktické povahy 

 individuální problémy žáků PK řeší individuálně s přihlédnutím na etiku 

daného problému 

 materiální rezervy a opatření - obnova materiálu spotřebního charakteru, 

aktualizace publikací (nákup knih) 

 

7/ Priority na škol. rok 2019/2020: 

 Posilovat nároky na slovní projev žáků 

 Zkvalitňovat komunikativní dovednosti žáků, tj. neverbální i verbální 

komunikaci, schopnost prezentace, argumentace 

 Zvýšit náročnost na metodické znalosti žáků v návaznosti na potřeby 

pedagogické praxe a RVP PV, RVP ZV (terminologie, metodický 

slovník) 

 Efektivně využívat ICT při lekcích DV 

 Pokračovat ve tvorbě podpůrných metodických materiálů pro žáky 

 Udržet kvalitní úroveň praktických maturitních zkoušek z DV 

 Spolupracovat s výchovně-vzdělávacími zařízeními i institucemi města 

a sdělovacími prostředky 

 Pokračovat v metodické a lektorské činnosti vyučujících DV 

 Zkvalitnit materiální podmínky pro výuku podle možností školy 

 

Za PK DV PaedDr. Ivana Bečvářová 

 

Výtvarná výchova 

 

1/ Složení komise:PaedDr. Ivana Bečvářová, Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Jiří 

Stejskal 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2018/2019: 
 

 soutěže, vystoupení žáků a projekty: 

o Obeslána výtvarná soutěž Čeho se bojím – z čeho mám strach - Naděje 

Písek březen 2019.  
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 exkurze  

o Praha gotická 3. B VVS 

 kurzy  

o splněn kurs malby v plenéru 4. B VVS, včetně následné výstavy 

v prostorách školy (64) 

 výstavy  

o komorně zaměřené ročníkové výstavy v prostorách školy 4. A, B, 3. A, 

2. A, 1. B 

o výstava při příležitosti rodičovských schůzek v prostorách školy 

(listopad 2018) 

o výstava prací žáků ke dni otevřených dveří (leden 2019) stále více se 

propojuje s metodickou činností 

o dílčí výstava 4. B VVS v prostorách školy (64) a přilehlé chodby - 

krajinářský kurs 

o výstava maturitních prací 4. B, v rámci maturitních týdnů (2019) 

o Akademie školy – výstavní panely 

o Soukromé výstavy členů komise VV 

 ročníkové práce: 

o 3. A. zpracování tematického okruhu „Ostrovy“ 

o zpracována ročníková písemná prezentační práce na téma Egon Schiele, 

jeho život a dílo (Staňková Martina) 

o ročníkové práce proběhly ve všech ročnících na různá témata, byly 

provedeny individuální konzultace k praktickým MZ 

 další aktivity: 

o nové instalace učebny 27, 29, 33 souborem maturitních prací po 

rekonstrukci prostorů tříd (duben).  

o úspěšný průběh teoretických maturit PL. Pro ústní maturitu si zvolilo 14 

ze 16 žáků specializace VV. Pozitivně hodnotíme vysokou úroveň 

slovního vyjadřování a používání odborné terminologie v případě 

složených zkoušek (1 odložena na jarní termín 2020) 

o úspěšný průběh praktických maturit, při kterých byly zúročeny praktické 

zkušenosti získané především v průběhu kursu malby v plenéru. Vznikla 

ojedinělá série krajinomaleb, kolorovaných kreseb, souborů 

i velkoformátových maleb. Dvě absolventky dále pokračují ve studiu 

oborové VV na VŠ (Hudecová, Tomanová) 

o realizace nástěnných maleb NDM 2. B VVS 

o Poema Prachatice 2019 - elektronický plakát 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

o Den otevřených dveří – metodická činnost. (leden 2019) 

o Den rodiny, Barevné světy – metodická akce pro KreBul - Pohádka 

o neposedné Barborce – zážitková cesta pohádkou, spojená 

s výtvarným projevem (Bč). (květen 2019) 
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o metodické vzdělávací akce pro učitele MŠ a ZŠ, výtvarně-

dramatické dílny pro děti a žáky v průběhu celého roku (Bč, St) 

o vytváření podpůrných metodických materiálů v průběhu celého 

školního roku 

o publikační činnost 

 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty 

 Radniční list, MěÚ Prachatice, Římskokatolická farnost Prachatice, 

Knihovna Prachatice, mateřské a základní školy v Prachaticích, KreBul, 

o.p.s., DDM Prachatice 

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK:  

 kreativita a metodická zkušenost učitelů 

 účast v porotách výtvarných soutěží a přehlídek  

 spolupráce s MŠ a ZŠ Prachatice 

 metodická mezipředmětová spolupráce s PK Px, DV, HV, Společenských 

věd, VDT 

 

 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

 Hledat nové tituly do metodické části knihovny a filmotéky na 

DVD. 

 Klást větší důraz na kresebné dovednosti, především na pevnou 

metodickou linii předmětu ve vztahu k ŠVP a k RVP PV. 

 Zkvalitnit metodickou průpravu žáků (využívání terminologie, 

uplatňování adekvátních metod práce při práci s dětmi i žáky, 

reflektovat zkušenosti v praxi v souladu s RVP PV). 

 Poskytnout prostor pro aktivní práci žáka samotného i mimo 

přímou výuku. 

 Dovybavit učebnu 61 po přestavbě – skříň, kabinet VV vhodnými 

křesly a konferenčním stolkem, 3D barevnou tiskárnou. 

 

 

7/Priority 2019/20 

 Pokračovat v estetické úpravě dalších učeben ve spolupráci 

s třídním učitelem 

 Vytvořit koncepci pro soubory nástěnných maleb na schodištích 

a odpočívadlech hlavní budovy 

 Grafické náležitosti Poema 2019 - plakát, „diplomy“, titulní stránka 

zpravodaje, označení pro místnosti seminářů a rozborů, dárková 

taška aj. 
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 Stabilizovat úroveň slovního projevu a používání odborné 

terminologie při MZ a při metodice hodnocení výtvarných prací 

vlastních i prací ostatních 

 

Za PK VV Mgr. Jiří Stejskal 

 

 

Hudební výchova 

 

1/ Složení komise: Mgr. Jiří Vopálka, Mgr. Petra Sovová, Mgr. Jana 

Pavlíčková, Mgr. Jitka Hyrmanová, Mgr. Jan Hovorka, Mgr. Jan Kaňka 

 
2/ Aktivity ve šk. roce 2018/2019 

 soutěže a vystoupení žáků  

 

Pro rozvoj zájmových hudebních činností žáků v průběhu školního roku 

pracovaly a na veřejnosti předváděly své hudební programy soubory: 

Cink, Fontána a další příležitostné skupinky nebo různí sólisté. 

a) ve společných akcích:  

- Den otevřených dveří 9. 1. 2019 

- Školní akademie pro rodiče v rámci třídních schůzek v Národním 

domě 5. 4. 2019 

b) v individuálních souborových vystoupeních:  

CINK   

01. Černýšovice – setkání rodáků 8. 9. 2018 

02. Koncert ve Strunkovicích nad Blanicí 18. 10. 2018 

03. Domov seniorů Mistra Křišťana 25. 10. 2018 

04. Vernisáž výstavy fotografií p. Přibyla v Zimní zahradě – radnice PT 

5. 11. 2018 

05. Koncert pro dárce krve ČČK v Radničním sále Prachatice 22. 11. 

2018 

06. Předvánoční koncert v Žernovicích 17. 12. 2018 

07. Vánoční večeře DM 19. 12. 2018 

08. Den otevřených dveří 9. 1. 2019 

09. Vernisáž výtvarných prací Moniky Žemličkové v Zimní zahradě 

Městského úřadu PT 1. 4. 2019 

10. Koncert v Galerii Vodňany 4. 4. 2019 

11. Školní akademie 5. 4. 2019 

12. Společný koncert CINKu a Klarinetového souboru Prachatice 

v Aule Gymnázia 11. 4. 2019 

13. Koncert v LINCI – mezinárodní festival regionů 17. 5. 2019 

14. Slavnosti Pětilisté růže ČK 22. 6. 2019 

15. Slavnosti solné Zlaté stezky PT 28. 6. 2019 



35 

 

FONTÁNA  

1. 17. 10. – vernisáž - Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice 

(Fontána) 

2. 12. 12. – Česko zpívá koledy (Fontána) 

3. 29. 1. koncert  - Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice 

(Fontána + malé vokální soubory + sólisté – příprava na hudební 

festival) 

4. 28. 3. – Absolventský koncert Simony Vacuškové (Fontána) 

5. 25. 2. – 27. 2. – Hudební festival pedagogických škol 

6. 5. 4. - Školní akademie  

7. 6. 6. – Večer hudby a poezie (aula Gymnázia Prachatice – 

vystoupení pěveckého sboru Fontána a žáků Venety Marešové, 

sólistů ze SPgŠ a hostů) 

 

DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ SKUPINY A SÓLISTÉ – pod vedením 

Petry Sovové 

1. 21. 2. – Hudebně poetický večer - Strunkovice  

2. 2. 4. – Vystoupení pro seniory Prachatice – sólisté ze SPgŠ 

3. 24. 4. Hudebně poetický večer - Újezd u Vodňan  

4. 7. 6. 2019 – Muzejní noc – provázení návštěvníků expozice zpěvem 

(3. A - Dejmková K., Jonová K., 1. A – Kišová D., Mikešová R., 

Petrášková P., 4. B – Talířová M., vyučující Nováková E., 

Haspeklová M., Sovová P.) 

5. 26. 6. Karaoke u Lachtana – 3. ročník (1. místo – Šárka Svobodová, 

2. místo – Pavlína Bujnovská, 3. místo – Veronika Pešková) 

6. 19. 6. – Hudebně poetický večer  - Azylový dům v Záblatí  

 

DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ SKUPINY A SÓLISTÉ – pod vedením 

P. Sovové a J. Pavlíčkové 

Adventní muzicírování v čajovně Prachatice 

 

DALŠÍ JINÉ AKTIVITY  

- hudební aktivity vyučujících HV v jiných než školních hudebních 

souborech  

Klarinetový soubor Prachatice – vedoucí Jan Hovorka, zpěv Petra 

Sovová 

29. 7. – 3. 8. – Mistrovské pěvecké kurzy – Český Krumlov 

(P. Sovová) 

- do spolupráce v rozličných hudebních aktivitách se zapojují též 

hudebně talentovaní vyučující z jiných předmětových komisí  

Šesttet – vedoucí Martina Pivoňková,  

- v průběhu školního roku bylo možné ve všech třídách pružně 

nacházet vybrané jedince a skupinky pro reprezentaci před 

veřejností na aktuálních akcích  
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 návštěvy kulturních akcí - A. Dvořák – Rusalka, Zpívání 

v dešti - muzikál 

 projekty  Den poezie – tvorba melodramů na téma „Nebát se“ 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

o Mistrovské pěvecké kurzy – Český Krumlov - Petra Sovová 

 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

 

 soustavná i příležitostná hudební spolupráce s kulturními a školskými 

institucemi města (Městská knihovna, Muzeum loutek, Městské divadlo, 

základní školy, mateřské školy aj. 

 články a fotografie na stránkách www.prachatickonews.cz vztahující se 

k reakcím na hudební reprezentace školy při městských a jiných akcích  

 zveřejněné informace na stránkách Prachatického deníku i Radničních 

listů, další informace v televizním vysílání kabelové TV Prachatice – 

o požadovaných a předváděných hudebních aktivitách v souvislosti se 

Dnem otevřených dveří školy, s přijímacími zkouškami a též 

o vystoupeních hudebních souborů školy 

 prezentace upoutávek, zpráv fotografií z hudebních akcí na stránkách 

školy 

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK na základě vyčleněních priorit š.r.2018-2019 

Hudebně pedagogické aktivity členů PKHV provázela v průběhu celého 

školního roku vstřícná a harmonicky koordinovaná spolupráce, ačkoliv byly 

pracovní podmínky mimořádně ztížené generální rekonstrukcí školy. 

 

6/ Rezervy a přijatá opatření 

V principech analýz vyčleněných priorit jsou následně připojeny formulace 

přijatých opatření; 

vše bude základem pro priority š. r. 2019-2020 

  

 

7/ Sumarizace a formulace priorit pro školní rok 2018 - 2019 se 

sledovanými aktualizovanými modifikovanými kritickými náhledy do 

školního roku 2019-2020 

 

1. Akcentovat pravidelnost (nejlépe každodenní) cvičení hry na hudební 

nástroj, obzvláště u začátečníků. Je to dlouhodobá každoroční priorita 

obzvláště u začátečníků ve hře na klavír.  

Někteří nemají fixovaný přístup k nácviku jednotlivých technických 

prvků v cestě k manuální automatizaci dosavadních dovedností a návyků. 

Chápání nutnosti každodenního nácviku posouvají do úrovní představ, že se 

http://www.prachatickonews.cz/
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to snad jednou podaří zvládnout bezchybně. Výsledkem všeho je pak 

demonstrování polovičatosti a nejistých interpretací. 

Většina žáků ale požadované úkoly řeší svědomitě, což jmenovaní 

dokázali demonstrovat i v ročníkových přehrávkách. 

2. Při výcviku individuálního pěveckého projevu zdůrazňovat soustředěnější 

pozornost k vyvážené kontrole jednotlivých fází tvorby tónu. Při osobní 

pěvecké aktivitě používat k doprovodu klavír; v prvních fázích spojovat 

zpěv s oporou hrané melodie pouze pravou rukou. 

Individuální pěvecké projevy v hodinách HV a HVM při zadaných úkolech 

prezentovat se před ostatními žáky ve třídě bývá obzvláště u nižších ročníků 

omezováno velkou trémou, která se ale při opakovaných aktivitách jedinců 

s průměrnou vybaveností hudebními schopnostmi zlepšuje. 

V hodinách hry na hudební nástroj se zpěv často schovává za silnou hrou na 

hudební nástroj, klavír. 

Zlepšování individuálně demonstrovaných pěveckých dovedností je 

nejsledovanější u hudebně výchovných specialistů, u nichž se očekává 

úspěšné zvládnutí praktické maturitní zkoušky. 

U HVS PL bude v následujících letech ožehavější situace. Dochází k redukci 

počtu hodin. Pouze jedna hodina týdně bude zaměřená na teoretické okruhy 

a dvě hodiny na hru na hudební nástroj. V teoretických 33 hodinách dotace 

nebude optimální čas na praktické aktivity. Takže se očekává, že dokonalé 

pěvecké a instrumentální činnosti se budou zocelovat při nástrojové výuce 

a případně nepovinných předmětech. 

U PMP by pěvecký rozvoj měl probíhat bez problémů.  

3. U 3. a 4. ročníků začleňovat častěji i přípravu „zpěvu z listu“. 

4. Úkoly při hodinách HVM zaměřovat u starších (3. a 4. ročníků) na 

přípravu zadané neznámé písně (např. pro děti ze sborníku Malým 

zpěváčkům); přípravu vést třeba ve dvojicích, které si samostatně připraví 

intonaci s oporou hrané melodie pouze pravou rukou a následně budou 

prezentovat všem ostatním. 

U žáků 3. a 4. ročníku PMP byly v půlených hodinách plněny formulované 

pěvecké interpretace dosud neznámých písní z různých sborníků. Pro 

rychlejší přípravy prezentací před ostatními byly písně zadávány třem 

pracovním skupinám a po krátkém nácviku solidně předvedené. 

V HVS byly modifikované podobné aktivity ve dvojicích. 

5. Při výuce hudební metodiky v HVM 3. ročníku PMP zadávat tematické 

úkoly zorganizovaným pracovním skupinám, vést je k tvořivému 

zpracování. 

Pro výcvik koncepčního tvořivého výběru a zpracování i více písní byly 

v rámci metodické skupinové aktivity připraveny ZPÍVÁNKY ve 3. ročníku 

PMP. 
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V pracovních skupinách 4. ročníku zpracovávat ve třídách 

mezipředmětové ekologické téma „Člověk a životní prostředí“, uskutečnit 

veřejné celotřídní předvedení a organizovat vzájemné hodnocení skupin. 

Ve 4. ročníku PMP bylo souborné zpracování spojené s využitím všech 

druhů hudebních aktivit. 

6. Hudební tvořivost žáků rozšiřovat o praxi zhudebňování textů a jejich 

zápisu do not a kompozice drobných skladeb pro děti. 

Pro plnění vyčleněné priority byly žákům poskytovány verše našich básníků, 

především vybírané podle zajímavého rytmického pohybu.  Žáci tvořivě 

pracovali ve dvojicích. Při hodinách si své nápady rozpracovali a jako 

domácí úkol dotvořili a zapsali do not. Po předložení zápisu a kritické 

analýze připravili k prezentaci a v následujících hodinách předvedli ostatním. 

7. Pro rozvoj hudebně metodické připravenosti zpestřovat hudební akce 

podle nových hudebních materiálů – např. Hudba v současné škole Evy 

Jenčkové. 

Zatím v drobných a instruktivně analytických referátech se žáci seznamovali 

s některými nápady a komplety vybranými z autorského cyklu Evy Jenčkové. 

V následujícím školním roce na tuto práci navážeme  

především v metodické přípravě žákyň 3. A. 

8. Zaměřit se na systematickou přípravu k úspěšnému provedení praktické i 

ústní maturitní zkoušky v oboru PMP i PL: 

a/ optimalizovat připravenost všech disciplín MZ k harmonickému 

vyjádření všech výkonů 

b/ pro zlepšení úrovní interpretací zpřísnit systematickou přípravu a 

zintenzivnit kladnou motivaci u vybraných skupin HVS 3. a 4. ročníku ve 

všech hudebně-výchovných předmětech a jednotlivce začleňovat do 

častějších vystupování před posluchači 

Systematická příprava na praktickou i ústní maturitní zkoušku se prokázala 

v úspěšných úrovních jednotlivců. Všechny hudební specialistky 4. A a 4. B 

předvedly velmi solidní úroveň v praktické připravenosti. 

Ústní maturitní zkoušku PMP úspěšně realizovalo 5 žákyň 4. A a 1 

repetentka předloňské 4. B. 

Ústní maturitní zkoušku PL úspěšně zvládla 1 maturantka 4. B. 

9. Nadále se věnovat rozvoji práce hudebních zájmových útvarů – CINK, 

Fontána i jiných případných seskupení, rozvoji jejich tvořivosti 

a schopnosti prezentace hudebních úrovní na veřejných koncertech 

a vystoupeních. 

Uvedenou prioritu dokumentovaly předchozí seznamy koncertních 

vystoupení uvedených souborů a jednotlivců. 

10. Nadále podporovat společné akce školy (Den otevřených dveří, školní 

akademie, karaoke, poslední zvonění, charitativní akce aj.) jako 

prostředek formování hrdosti na svou školu. 

Dokumentováno je vše výše.  
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11. Maximální pozornost a aktivitu zaměřit k výběru a přípravě soutěžících na 

FESTIVAL HUDBY, který se uskuteční v únoru v Kroměříži. 

Festival proběhl a soutěžícím z naší SPgŠ přinesl následující úspěchy: 

 3. místo - Prachatické kvarteto (Anna Malechová, Zuzana Novotná, Klára 

Jakoubková a Adéla Petroušková) – Malé vokální soubory 

 3. místo -  Kateřina Čechová - Pop music  

 Čestné uznání - Kristýna Sinová - Pop music. 

 2. místo - Veronika Pešková – Hra na klavír  

 2. místo Simona Vacušková a Victoria Pelcová - Instrumentální soubory 

 Bronzové pásmo – Fontána – Pěvecký sbor 

V průběhu školního roku 2019-2020 připravíme další soutěžící pro sólová 

vystoupení nebo menší ansámbly na festival konaný 2020 v Karlových 

Varech. 

12. Vést všechny vědomě k tomu, že jakoukoliv hudební aktivitu směrovanou 

ke kterékoliv věkové kategorii posluchačů (od dětí až k publiku seniorů) 

rozvíjet s vědomím cíle upoutat pozornost, navázat soustředěnou 

komunikaci, předat ve své momentální připravenosti hudební podněty 

k ohlasu pozitivních esteticko-emocionálních zážitků, které následně 

otevírají cesty k hudebnímu dialogu a kreativní spolupráci účinkujícího a 

posluchače (našich žáků a dítěte při pg. praxi nebo našich interpretů 

sólistů či skupin v koncertech pro publika různých generací). 

Vše bylo splněno v již uvedených akcích. 

13. Naladit klavíry. 

Nevhodné a nedostupné v náročné rekonstrukci a modernizaci školní budovy 

vloni. 

 Jistě se vše co nejdříve podaří v letošním školním roce. 

14. Opatřit odolnější sluchátka ke keyboardům. 

Zatím jsme si vystačili s dosavadním vybavením. S prodejcem sluchátek je 

dohodnuta v případě nezbytné potřeby možná analýza sluchátek 

dokonalejších. 

 Nejmenší materiálová odolnost se tradičně projevuje v závadách 

u jackových redukcí. 

15. Jiné požadavky pro školní rok 2019-2020 

a) jsme plně připraveni přispět hudebními produkcemi pro potřeby 

organizátorů a účastníků POEMY 2019 

b) dovybavit zpěvníky pro výuku především skříň v učebně 65 a 

ohlídat stoprocentní návratnost zapůjčených; zdokonalit zamykání 

skříně a dovybavit klíči všechny spolupracovníky v PKHV 

c) domluvit s vedením školy rozebrání (odprodej) učebnic HV2 

a Sborový zpěv; v každém případě výrazně zredukovat počty ve 

skladu HV 

d) v rámci inventarizace zpřehlednit a zpřístupnit k využití veškeré 

vhodné notové materiály 
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e) postupně doplňovat nový notový materiál pro klavírní hru a nové 

sborníky písní 

f) pružně realizovat jakékoliv nápady pro materiální dovybavení 

učeben a hudebních kabinetů   

g) vhodnými hudebními pomůckami, podporovat a rozvíjet nové 

nápady pro hudební tvořivosti   

h) pro páteční slavnostní schůze vyzýváme všechny hudebně nadšené i 

připravené kolegy a kolegyně k početnější hudební aktivitě 

 

Zpracoval Mgr. Jiří Vopálka, předseda PK  

 

Tělesná výchova 

 

1) Složení komise: Mgr. Eva Srchová, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Miroslava 

Vejvodová, Mgr. Lukáš Traxler 

 

2) Aktivity ve šk. roce 2018/2019 

 soutěže a vystoupení žáků 

o Účast na Středoškolském atletickém poháru – družstvo dívek - 6. místo 

krajské kolo 

o Krajské kolo ve florbalu – 6. místo 

 Kurzy 

o plavecký 

Vzhledem k uzavření plaveckého bazénu z důvodu rekonstrukce se 

plavecké kurzy neuskutečnily. Jsou objednány na podzim 2019. 

o lyžařský 
o třídy 2. A, 2. B – Krkonoše – Pec pod Sněžkou – leden 2019 – všichni 

splnili 

o sportovně turistický 
o třídy 3. A, 3. B - Petrovice u Sušice – - červen 2019(nesplněno 3. A - 

Musilová - doplní v září 2019, 3. B – Matulková - doplní v září 2019, 

Brádková – částečně chybí – doplní v září 2019) 

o kroužky 

o Ve školním roce probíhaly ve škole tyto kroužky: sportovní hry (volejbal, 

florbal) a sportovní gymnastika. 

 ročníkové práce 

 pod vedením E. Srchové je zpracovávána 1ročníková práce 

 jiné aktivity 

 žákyně téměř všech ročníků se podílely na sportovních akcích - ZŠ 

Národní „OVOV“, Dopravní soutěž ZŠ, Atletická soutěž ZŠ, soutěž 

Mladý zdravotník, sportovní akce „Pojď si vybrat, co tě baví“ 

 Den otevřených dveří 

 Den ochrany člověka za mimořádných událostí 
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 příprava žáků na přijímací řízení 

 zarezervovány a objednány lyžařské, plavecké a turistické kurzy na šk. r. 

2019/2020 

 

3) Další vzdělávání pedagogů – neuskutečnilo se 

 

4) Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími 

subjekty 

o Pravidelná účast na akcích OR AŠSK 

o Spolupráce se sportovním zařízením PT 

o Spolupráce žákyň se sportovními oddíly (LYKO Prachatice, oddíl 

gymnastiky Prachatice) 

o Spolupráce v rámci školy s vyučujícími praxe 

 

5) Ochrana zdraví 

o V knize registrace úrazů bylo zapsáno během školního roku 18 drobných 

zranění. Jednalo se o poranění hlezenního a kolenního kloubu, zápěstí, 

drobná poranění prstů ruky, menší pohmožděniny a naraženiny. Všechny 

případy byly odborně ošetřeny na chirurgické ambulanci. 

o Součástí programu sportovně turistického kurzu byly praktické 

dovednosti – „Pomoc člověku v ohrožení života“, které si studenti 

vyzkoušeli v praxi. 

o V rámci dne Ochrany člověka za mimořádných situací se žáci 1. ročníku 

a 2. ročníku seznámili s prací IZS, žáci 3. ročníku se sebeobranou a prací 

rychlé záchranné služby a žáci 4. ročníku si na připravených stanovištích 

prakticky vyzkoušeli první pomoc. 

 

6) Výrazná pozitiva v práci PK 

o Aktivní činnost členů komise při organizování a přípravě žáků na všechny 

akce středních škol. 

o Individuální příprava žáků ke studiu,  maturitní zkoušce a přijímacímu 

řízení na VŠ. 

o Postupné obnovování a doplňování učebních pomůcek. 

o „Síň slávy“ - rekordy školy – nástěnka s atletickými rekordy žáků naší 

školy – aktualizace. 

o Uskutečnění akce „Obejdeme Zeměkouli“ – mezitřídní akce v ujití co 

největší vzdálenosti 

o Zapojení většího počtu žáků do aerobního cvičení pod vedením 

H. Krafčikové v tělocvičně školy 

o Zapojení děvčat do práce s malými dětmi v rámci kroužků sportovní 

gymnastiky a oddílu LYKO 

o Spolupráce s komisí pedagogická praxe 
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7) Rezervy a přijatá opatření 

o Sportovní aktivity žáků ve volném čase – možnost samostatného 

cvičení v tělocvičně školy 

o Využití volného prostoru zahrady za tělocvičnou – Work out, 

pinpongové stoly (podle finančních možností školy) 

o V letošním školním roce se neuskutečnila žádná beseda o zdravé 

výchově, pokusíme se napravit v příštím roce. 

 

8) Priority pro příští školní rok 

o Přeplaveme kanál La Manche? – mezitřídní soutěž v uplavání co největší 

vzdálenosti. Chceme využít nově zrekonstruovaný plavecký bazén. 

o Zabezpečit dostatečně včas instruktory na kurzy. 

o Využití volného prostoru zahrady za tělocvičnou – Work out, 

pingpongové stoly. 

o Pokračování v přednáškách o zdravé výživě. 

o Pokračovat v individuálních přípravách a konzultacích. 

o Zabezpečit preventivní ochranu zdraví žáků při pohybových aktivitách  

a předcházet tak úrazům. (dodržovat bezpečnostní předpisy a směrnice 

vydané pro sportovně turistické, plavecké, lyžařské kurzy a sportovní 

aktivity, seznámit studenty s těmito dokumenty. „Pomoc člověku 

v případě ohrožení života“ – využít v praxi na kurzech). Důsledně 

zabezpečovat dopomoc a záchranu, požadovat znalost těchto činností od 

všech žáků. Evidovat úrazy. 

 Opět zabezpečit s pomocí ostatních kolegů Den ochrany člověka za 

mimořádných událostí – praktické dovednosti. 

o Časově tematické plány (vypracování tematického plánu pro praktické 

sestry, sledovat časové rozvržení učiva, zaměřit se na důslednou kontrolu 

samostatně zpracovaných celků v oblasti teoretických témat pro jednotlivé 

ročníky). 

o Zabezpečit kurzy (plavecký, lyžařský, sportovně turistický – organizačně. 

V předstihu informovat rodiče a žáky. Zabezpečit dostatečně včas 

instruktory na kurzy). 

o Spolupracovat s DM – poskytnutí prostoru tělocvičny pro pohybové 

aktivity žáků. 

 Podílet se na přijímacím řízení stanovených oborů, „Dni otevřených 

dveří“ a praktických maturitách. 

 Absence a hodnocení žáků - sledovat absenci žáků v praktických 

hodinách. Důsledně požadovat aktivní 75% účast žáků v hodinách. 

Dodržovat kritéria klasifikace stanovené předmětovou komisí. Splnit 

stanovené požadavky teoretické části učiva. 

 Vyhodnotit nejlepší sportovce (hodnotit vždy ve 4. ročníku za celou dobu 

studia). 
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 Další úkoly 

o vzdělávání učitelů – účast na seminářích – dle informační nabídky  

o doplňovat materiálové vybavení kabinetu učebními texty, knihami, 

videozáznamy 

o účast na sportovních soutěžích  

o využít znalosti studentů při organizování soutěží žáků ZŠ 

o spolupracovat s vychovatelkami DM – sportovní aktivity, kurzy 

o aktualizovat akce prostřednictvím nástěnky – kurzy, aktuální 

sportovní události 

 

Vypracovala: Mgr. E. Srchová, vedoucí PK TV 

 

Společenské vědy (D, On, ZEk) 

 

Složení komise: Mgr. Jiří Slad, Mgr. Jaroslava Tokárová, Mgr. Eva Srchová, 

Ing. Jana Kotrchová 

 

1) Aktivity ve šk. roce 2018/2019: 

o Studentské volby do Evropského parlamentu – zapojení do 

celostátního projektu JSNŠ, ve kterém si žáci SŠ starší 15 let vyzkoušeli 

volit do EP projekt JSNS 7. a 9. 5. 2019 (výsledky SPgŠ odpovídají 

celostátním výsledkům priorit středoškolské mládeže) 

o s žáky 1. A zapojení do soutěže EU4U – společenskovědní soutěž 

s tematikou čerpání dotací z EU 

o přednáška Mgr. Jana Klimeše místostarosty města Prachatic - téma gen. 

František Patera - 10. 10. 2018 - 

o beseda Martina Páva – komisaře EU z Bruselu - beseda se žáky 

3. ročníků v rámci OV - duben 2019  

o exkurze  2.B u soudního líčení v budově Okresního soudu Prachatice 

(duben 2019) 

o zapojení 3. B do soutěže Do odpadu  - v rámci ekologické výchovy 

o Cvičení paměti – interaktivní seminář pro žáky 1. A v knihovně - 6. 5. 

2019 

o Finanční gramotnost – formou hry 3. A, B – 13. 5. 2019 

o seminář pro všechny první ročníky zaměřený na mediální gramotnost – 

Fakescape – problematika fake news – MU Brno15. 5. 2019 

o beseda na téma finanční gramotnost Úřad práce Prachatic – 2. A 

20. a 21. 6. 2019 

o vyučující dějepisu v měsíci červnu uspořádal exkurze zaměřené na 

poznávání Městské památkové rezervace Prachatice pro 1. a 3. roč. PL - 

tematický celek kultura. 
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o vyučující zeměpisu pořádají exkurze do okolí SPgŠ a Prachatic, práce 

s mapou a buzolou – důraz na praktickou činnost. 

2) další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

- Mgr. B. Zikmundová absolvovala seminář Občanka v souvislostech. 

Praha, 30. 10. 2018 

- vyučující ZE se individuálně účastní zeměpisných a cestovatelských besed 

pořádaných kulturními a vzdělávacími organizacemi v PT (KIS). 

 

3) spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

- 2. roč – ON exkurze u soudního líčení v budově Okresního soudu – tem. 

celek právo 

- 3. roč – ON Spolupráce s p. Pávem, úředníkem EU – tem. celek 

politologie. 

- 4. roč. – ON Beseda a spolupráce s P. Dominikem Ettlerem, 

Římskokatolická farnost PT – téma křesťanská etika a s P. Josefem 

Prokešem,  Farnost Vodňany - tem. celek filosofie. 

4) Výrazná pozitiva v práci PK:  

o podařilo se zapojit žáky všech tříd SPgŠ do celostátního projektu 

Studentské volby do Evropského parlamentu – projekt JSNŠ, ve 

kterém si žáci SŠ starší 15 let vyzkoušeli volby do EP (výsledky voleb 

žáků SPgŠ ve volbách byly porovnány  s celostátními výsledky žáků 

středních škol) 

o zapojení žáků do soutěží (EU40, Do odpadu). 

o maturitní zkoušku z D úspěšně absolvovali dva studenti třídy 4. B. (tito 

pokračují ve studiu D jako jednoho ze zvolených oborů na PF Praha a PF 

Hradec Králové, jedna studentka studium oboru VV - ON na MU Brno) 

o proběhly rozsáhlé odpisy knih a zastaralých vyučovacích pomůcek 

v kabinetu D, ON a ZE 

o využívání vhodných a aktuálních materiálů ve výuce (databáze portálu 

Jeden svět na školách; a jiné) 

o objednání a distribuce výukových materiálů k maturitě – Maturita 

v pohodě ze ZSV a Obecné studijní předpoklady pro 3. a 4. roč.  

o nákup atlasů světa pro ZE 

o zkvalitňování výuky – tvorba příprav včetně digitálních pomůcek.  

 

 

 

5) Rezervy a přijatá opatření 

- Z důvodu neúčasti přednášející se neuskutečnila v aule gymnázia 

Prachatice beseda ,,O gulagu“, plánovaná na 29. 4. 2019. Pokusit se zajistit 

pro letošní školní rok přednášku s  lidskoprávní tématikou (nabídka JSNS) 
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- Najít vhodný seminář či školení pro OV ZE D 

 

6) Priority pro šk.rok 2018/2019 

 nadále se účastnit akcí JSNS, případně zajistit další partnery a organizace 

pořádající vzdělávací servis pro SŠ – např. Knihovna V. Havla, 

EUSTORY a jiné 

 zvýšenou pozornost věnovat plnění ŠVP nově otevřeného oboru 

Zdravotní sestra SZŠ ČB, kdy objem učiva DE v 1. ročníku při 

dvouhodinové dotaci odpovídá 3 hodinové dotaci oborů PL a PMP SPgŠ 

PT 

 zapojit více žáků a třídních kolektivů do soutěží  

 v rámci opravy a výměny podlahové krytiny a pořízení nového nábytku 

v kabinetu DE - ZE podrobněji  revidovat inventární položky – zejména 

knihy (další odpisy literatury a zastaralých pomůcek, mapy apod) 

 zajistit osvědčený program Finanční gramotnost – formou hry 

 pro 2.roč – ON zajistit s dostatečným předstihem (minimálně 6 měsíců) 

exkurzi u soudního líčení v budově Okresního soudu Prachatice –pí. 

Novotná. 

 v případě vhodné nabídky pořídit sbírky úloh k OV, DE i ZE 

 pořídit a vytvořit pracovní listy pro výuku ZE 

 zúčastnit se vhodného kvalitního školení OV / ZE / DE 

Zpracoval Mgr. Jiří Slad, předseda PK spol. věd 

 

Přírodní vědy – biologie, fyzika, chemie, matematika, výpočetní technika 

1. Složení komise: Ing. Soňa Kabelová, Ing. Jana Kotrchová, Mgr. Antonín 

Krejsa, Mgr. Libor Nechoďdomů,Mgr. Luboš Šimek, Mgr. Marie 

Vopálková 

2. Aktivity ve šk. roce 2018/2019:  

MATEMATIKA – ČTP byly splněny. 

Dvě žákyně maturovaly z matematiky v řádném termínu společné části – 

jedna neúspěšně i v prvním opravném termínu. Jedna žákyně maturovala 

úspěšně v profilové části MZ.  

Ve druhém opravném termínu maturovaly 3 žákyně. Neúspěšně 2 žákyně.  

Žáci čtvrtého ročníku měli možnost individuálních konzultací přípravy 

k maturitě z matematiky. 

Žáci třetích a čtvrtých ročníků měli možnost zapojit se do e-learningového 

kurzu z matematiky „Matika mailem“ s návazností na konzultace 

s vyučujícím. 

Žáci prvních, druhých a třetích ročníků měli možnost účastnit se 

individuálních konzultací z matematiky.  
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Žáci druhých a třetích ročníků měli možnost navštěvovat přípravný kurz 

k maturitní zkoušce společné části. 

Žáci čtvrtých a třetích ročníků mohli elektronicky konzultovat řešení 

zadaných cvičení. Žáci těchto ročníků měli možnost využívat vyloženou 

látku ve formátu PDF uloženou z el. tabule. Během vyučovací hodiny si 

mohli se svolením učitele pořizovat ve formě fotografií či videa záznam 

průběhu hodiny resp. probírané látky. 

Absolventi druhých ročníků měli možnost ověřit si své znalosti (příklady, 

které by již měli být schopni řešit) z matematiky na vzorových 

maturitních příkladech předešlých maturitních zadání CERMAT – 

praktické ověření schopností řešit zadání společné části maturitní zkoušky 

z matematiky. 

BIOLOGIE – maturovaly úspěšně 2 žákyně.  

Celý rok probíhaly přípravy na maturitní zkoušku formou konzultací 

s ředitelem školy.  

ČTP – mírné zpoždění 2. A. 2. B – bude dokončeno v září 2019 

CHEMIE – ČTP splněny. 

 Exkurze, kurzy: 

Předmět biologie má velké možnosti pro uplatnění environmentální 

výchovy. 

Na 2. pololetí byla naplánovaná návštěva CEV Dřípatka v Prachaticích  

(5. 3. – 3. B, 26. 3. – 3. A). Žáci třetích ročníků se zúčastnili programu 

„Člověče (ne)kup to, aneb co je doma, to se počítá“. 

3. Ročníkové práce: 

V předmětu BIH byly odprezentované 3 práce. 

4. Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

Marie Vopálková – školní maturitní komisař 

Luboš Šimek – rater maturitní zkoušky z matematiky a přijímacích 

zkoušek, ŠMK v pohotovosti. 

5. Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

společnost Virtulife (finanční gramotnost) 

6. Výrazná pozitiva v práci PK: 

Workshop VIRTULIFE finanční matematiky na téma – orientace 

v produktech finančních společností – základy rodinného i individuálního 

spoření (mezipředmětové vztahy s předmětem ON). 
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Zpracované interní testy z matematiky (3 čtvrtletní testy pro každý 1., 2., 

3. ročník) 

Udržení chodu PC sítě a veškeré elektroniky na škole.  

Odezva absolventek školy na dobrou připravenost na VŠ studiu 

z matematiky, biologie a formálního zpracování seminárních a bakalářské 

resp. diplomové práce na VŠ 

7. Rezervy a přijatá opatření: 

S ohledem na povinnou zkoušku společné části MZ poskytovat 

zainteresovaným žákům množství studijního materiálu – příkladů 

k procvičování s nabídkou konzultací se způsoby řešení. Očekáváme 

aktivní přístup žáků a jednak jejich individuální práci, ale i skupinovou 

práci související s řešením příkladů. Z pozice učitelů nabízíme následnou 

spolupráci při kontrole řešení a návrhem dalších způsobů řešení. 

 

8. Priority pro příští školní rok: 

Matematika 

 dbát na koordinaci a spolupráci vyučujících matematiky 

(zvláště v paralelních ročnících) a na využití 

mezipředmětových vztahů matematiky a předmětů 

s matematikou souvisejících (což je i spolupráce 

s předměty společenských věd např. ve spolupráci v oblasti 

finanční gramotnosti) 

 příprava žáků 4. ročníků na SČ MZ – dobrovolná účast 

žáků na konzultacích mimo rozvrh vyučovacích hodin. 

Stejným způsobem budeme pracovat i s žáky 3. ročníků 

(předběžný zájem o SČ MZ) – ti jsou na tento způsob 

konzultací zvyklí již z 2. ročníku, kdy již plánovali složit 

zkoušku z matematiky 

 v prvním ročníku dbát na intenzivní přípravu s ohledem na 

povinnou SČ MZ pro všechny žáky 

 ve 2. ročníku navázat na intenzivní přípravu s ohledem na 

pravděpodobně povinnou SČ MZ pro všechny žáky 

 individuální konzultace budou umožněny žákům po 

domluvě ve škole. Průběžně mohou žáci konzultovat 

prostřednictví elektronické komunikace 

 nově zpracovat ČTP z matematiky pro obor Praktická 

sestra v koordinaci s výukou v  paralelní třídě téhož 

ročníku ve škole v Českých Budějovicích. Respektovat 
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odlišnost časového rozvržení témat, než je to v ročnících 

SPgŠ a přitom žáky připravit na možnost volby MZ  

VDT 

 pokračovat s přípravou žáků nejen na ovládání 

kancelářských programů, ale v obou oborech připravit 

žáky na práci s tzv. dlouhým dokumentem (absolventské 

práce) 

 spolupracovat na zajištění chodu obou počítačových 

učeben 

 v oboru PMP plnit ČTP podle předešlých zkušeností tj. 

nejen obsluha PC, ale i ostatní didaktické techniky 

a tvorbu výukových materiálů s osvojením programů 

podporujících práci s interaktivní tabulí 

FYZIKA 

 

 obor PMP i PL – výuka realizována s ohledem na 

zkušenosti předchozích let 

BIOLOGIE, CHEMIE 

 

 výuka realizována s ohledem na zkušenosti předchozích 

let 

 v předmětu biologie využívat aktuálních nabídek 

nabízených Centrem ekologické výchovy (vedle 

plánovaných akcí stanovených v ŠVP) 

 

Pro všechny předměty – nově zpracovat ČTP pro obor Praktická sestra 

v koordinaci s výukou v  paralelní třídě téhož ročníku ve škole v Českých 

Budějovicích 

Zpracoval Luboš Šimek, předseda PK  

 

 

Cizí jazyky 

1. Složení komise: 

AJ: Mgr. Barbora Zikmundová, Mgr. Martina Bošková Pivoňková, Mgr. 

Miroslava Vejvodová,  

Mgr. Marcela Haspeklová  

NJ: Ing. Soňa Kabelová, Mgr. Marie Trnková 
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2. Aktivity ve školním roce 2018/19 

 soutěže, olympiády a vystoupení žáků  

o soutěž v rámci Evropského dne jazyků, Goethe Centrum 

o Tereza Vondrů, 4. B – slavnostní předání osvědčení za 3. místo 

v ústředním kole soutěže: Cizí jazyky - NJ 

o Best in Deutsch – nejlepší němčinář 

o Den poezie – M. Lang, M. Talířová 

o Goethe Quiz – M. Lang, A. Valentová, K. Dolejší, M. Talířová 

o Goethe InstituT – soutěž Bücherwurm – Jihočeský knihomol – 

V. Schusterová 

o školní jazyková soutěž Annual English Contest  

o každý měsíc zadání nového jazykového úkolu a vyhodnocení úkolu 

za měsíc předchozí, předání cen, vystavení prací 

o v březnu celkové vyhodnocení soutěže a ocenění tří celkových 

vítězů za roční práci 

o příprava materiálů a organizace školního kola olympiády v anglickém 

a německém jazyce 

o  jmenování B. Zikmundové do komise hodnotitelů okresního kola 

o Do OK postoupili: Adam Brož, Zuzana Horáková a Regina Tupá za 

PL a za PMP postoupily Veronika Staňková, Kateřina Mrázová a 

Klára Boháčová 

o Adam Brož zvítězil a postoupil do krajského kola 

 návštěvy kulturních akcí 

o divadelní společnost Galli z Mnichova – Pohádka o statečném krejčíkovi 

o s některými žáky 1. A – návštěva kina v Prachaticích, film 

BlacKkKlansman (v AJ) 

o The Bear Theatre – anglické divadlo The Detectives – pro všechny žáky 

školy 

 praxe žáků 

o praxe žáků a žákyň v rakouských MŠ v rámci projektu Vzdělávací 

spolupráce v příhraničních oblastech – BIG ATCZ 5 – tento projekt je 

realizován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V – A 

Rakousko – Česká republika (S. Kabelová, M. Trnková, K. Pospíšilová, P. 

Chánová + žáci) 

o jazykový festival projektu BIG ATCZ5, Vídeň (M. Lang, S. Kabelová) 

 ročníkové práce 

o obhajoby RPPP – M. Lang, T. Matulková, A. Mrázová (B. Zikmundová) 

o K. Veselá, T. Vondrů, J. Šedina (S. Kabelová) 
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 projekty 

o vzdělávací spolupráce v příhraničních oblastech – BIG ATCZ 5  

o zapojení školy do mezinárodního projektu Best in English, Best in 

Deutsch  

o projekt Diplomaté do škol – návštěva USA diplomata, beseda se žáky 

všech ročníků 

 zájmové aktivity se žáky 

o ČOJČ – účast na projektch - K. Bednářová, K. Dolejší, M. Schwingerová, 

A. Valentová, B. Pecková, A. Mrzenová (S. Kabelová) 

o ČOJČ  - jazykový workshop s rodilým mluvčím + jazyková animace – 

Němčina hrou 

o Halloween – Freaky Foods – celoškolní akce na oslavu tohoto amerického 

svátku; instalována nástěnka s výtvory 

o Afternoon Tea Party 

 další aktivity 

o praxe žáků a žákyní v rakouských mateřských školách 

o jazykový pobyt v Pasově – F. Racková, 4. B (S. Kabelová) 

o jazykový pobyt ve Vídni – N. Fidlerová (S. Kabelová) 

o praxe – rakouská ZŠ – T.Tomanová, F.Racková (S. Kabelová) 

o přednáška na DM – Aupair – práce v zahraničí (B. Zikmundová) 

o přednáška na DM – Národní parky USA (B. Zikmundová) 

o MZ z cizích jazyků ve 4. A, 4. B, opravné MZ v září a květnu, absolutoria 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

o Čtení je šance, Hueber, Č.Budějovice. (S. Kabelová) 

o ČOJČ pedagogika (S. Kabelová) 

o webinář k výuce anglické výslovnosti – Teaching English Pronunciation 

for the Real Word (B. Zikmundová) 

o webinář k prohloubení komunikativních kompetencí žáků v hodinách AJ 

– David Spencer – To Speak or Not to Speak (B. Zikmundová) 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

o ZŠ Národní – Evropský den jazyků  

o spolupráce s Radničním listem – články o aktivitě jazykářů během 

školního roku a o soutěži Annual English Contest  

o KreBul – multikulturní výchova – Pochod smrti 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

o mezipředmětové vztahy – Ped, Px, On 

o objednání a distribuce učebnic Maturita Solutions pro první ročníky  

o objednání a distribuce časopisu Bridge a Gate 
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o objednání a distribuce výukových materiálů k maturitě – Maturita 

v pohodě pro 3. a 4. roč.  

o revize pracovních listů k MZ a profilové MZ, aktualizace a tvorba nových 

pracovních listů 

o dokoupení knih do knihovničky anglického jazyka (graded reading + 

mirror reading + knihy v originále) 

o zakoupeny jazykové hry pro zpestření výuky AJ + evidence výpůjček ze 

školní knihovny 

o revize tematického plánu AJK a NJK pro 3. a 4. ročník  

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

o záměr uskutečnit několikrát do roka “reader´s club“ nebyl naplněn, záměr 

uskutečnit v roce příštím 

o najít dostupná a kvalitní školení pro vyučující NJ 

7/ Priority pro další školní rok (2019/2020) 

o záměr uskutečnit několikrát do roka “reader´s club“ – setkání a diskuze 

nad knihami anglicky psané literatury 

o zorganizovat jazykově poznávací zájezd do Velké Británie 

o objednání / nákup nových AJ učebnic pro učitele 

o znovuobnovení a využívání jazykové laboratoře v učebně č. 9 

o možnost získání rodilého mluvčího pro AJ nebo Nj  

o praxe v německých nebo rakouských mateřských školách 

Zpracovala Ing. Soňa Kabelová, předsedkyně PK 

 

Psychologie) 

 

1/ Složení komise - Mgr. Jan Kaňka, Mgr. Eva Nováková (od druhého pololetí 

odchod na mateřskou dovolenou), Mgr. Michaela Pártlová 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2018/2019: 

 Ročníkové písemné prezentační práce. Předmětová komise psychologie 

zajišťuje odborné vedení RPPP. Vzhledem k oblíbenosti psychologických 

témat není možné všem žákům vyhovět a je nucena si žáky vybírat.  

(Ka): Syndrom vyhoření u učitelů ZŠ, Psychiatrická nemocnice Bohnice 

(Pt): Spánek a sny, Sérioví vrazi, Stres v období adolescence 

 přednášky 

- přednáška M. Pártlové – Poruchy a vady řeči v 1. A v hodinách LJP 

 aktivity  

- v odpoledních hodinách příprava zájemců k maturitě – pravidelně 

chodila téměř polovina žáků 4. A a 4. B (Pt)  
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- v hodinách využívání rozličného materiálu (osobnostní testy, videa, 

prezentace) – Ka, No, Pt 

 

 3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

 přednáška PhDr. A. Drbohlava „ Psychologie sériových vrahů“ v ČB (No, 

Pt) 

 přednáška PhDr. L. Pekařové „Přirozená komunikace s dětmi“ (No) 

 přednáška Mgr. J. Kastnera „Využití emocí a vnitřní energie pro 

maximální výkon“ (No) 

 sebevzdělávání v rámci příprav na vyučování. 

 rozšíření rejstříku používaných aktivizačních metod ve výuce na základě 

nově získaných poznatků ze samostudia a spolupráce kantorů - 

audiovizuální metody, čtení a společný rozbor odborných článků 

souvisejících s probíraným učivem, názorně- demonstrační metody, 

následné a panelové diskuze, situační metody, didaktické hry. 

4/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

 osamostatnění knihovny (Pt) (všechny knihy z PSY, které se nacházely 

na budově VOŠ, přebrány, staré tituly odepsány a nabídnuty žákům; 

přestěhování knihovny do kabinetu českého jazyka, vytvoření nového 

seznamu veškeré odborné psychologické literatury – rozdělení dle 

umístění knih v kabinetu Pt, Pl a studovně na VOŠ – seznamy k dispozici 

na L: pod názvem Psychologická knihovna; objednány některé nové 

tituly) 

 kontrola a úprava ŠVP dle RVP, následné sjednocení tematických 

plánů 

 sjednocení maturitních otázek pro PMP a PL SPgŠ 

 úspěšně jsme dovedli téměř všechny žáky k maturitě (i přes ztížené 

podmínky ve škole vzhledem ke stavbě)  

 spolupracovali jsme s komisí PED, PX, CJL 

 individuálně jsme konzultovali s žáky a maturanty, kteří potřebovali 

pomoc 

 doplnili jsme odborné publikace do knihovny PSY 

 absolvovali jsme min. 1 setkání komise vždy za pololetí 

 sebevzdělávali jsme se a aktualizovali jsme poznatky ve všech ročnících 

v souvislosti s učebními plány 

 průběžně jsme klasifikovali a ústně zkoušeli v hodinách PSY (podpora 

mluveného projevu) 

 

5/ Rezervy a přijatá opatření: 

 Z časových důvodů se nám nepodařilo realizovat exkurzi, popř. zapojit 

odborníka do výuky.  
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 Hledáme cestu, jak se v učení sjednotit, aby při přebírání třídy v průběhu 

roku nedocházelo ke komplikacím v podobě neprobrané látky. 

Sjednocením tematických plánů se nám to snad povedlo. 

 Neexistuje jednotný učební materiál pro žáky. Do budoucna plánujeme 

sepsat brožuru, která by mohla pomoci žákům a maturantům v PSY. 

6/ Priority předmětové komise psychologie pro další školní rok 2019/2020 

 Připravit žáky na maturitní zkoušky, neboť opět téměř všichni ze 4. A,  

4. B z psychologie budou maturovat. 

 Vypracovat přílohovou část k ústní maturitní zkoušce z PSY. 

 Zapojit odborníky do výuky (realizace 1 exkurze v každém ročníku). 

 Rozšiřovat knižní tituly v PSY knihovně. Odebírat časopis Psychologie 

dnes. 

 Spolupracovat v následujícím školním roce 2019/2020 s komisemi: PED, 

PX, CJL, ON. 

 Absolvovat seminář či kurz dle aktuální nabídky v rámci sebevzdělání. 

 Vedení ročníkových písemných prezentačních prací. 

 Konzultace o práci v komisi PSY s novou vyučující Mgr. L. Starou.  

     Zpracovala Mgr. M. Pártlová, předsedkyně PK 

 

Pedagogika, Pedagogická praxe 

 

1/ Složení komise: Mgr. Irena Kotěšovcová, Mgr. Pavla Chánová, Mgr. Klaudia 

Pospíšilová, Mgr. Marie Vopálková  

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2018/2019: 

 soutěže a vystoupení žáků  

Žáci se podílejí na rozmanitých aktivitách pro děti v MŠ a ve ŠD, realizují 

výtvarné dílny, vánoční besídky, mikulášské besídky a nadílky pro děti z MŠ 

Zahrádka a pro děti z Portusáčku Prachatice, aktivity na Velikonoce, na Den 

Země, na Mezinárodní den dětí, výlety, sportovní soutěže apod. 

 exkurze 

Tyto tvoří nezbytnou součást přípravy na pedagogickou profesi. Jejím 

prostřednictvím získávají žáci komplexní představu o pedagogické profesi, 

o možnostech pedagogického působení v různých typech sociálních a školských 

zařízení. 

Např. třída 4. A byla na exkurzi v DD Koryto, v Portusu Prachatice, v Azylovém 

domě pro matky s dětmi Prachatice, v KreBulu Prachatice, v Montessori škole 

Prachatice. 

Třída 4. B byla na exkurzi v KreBulu Prachatice a v Portusu Prachatice. 18 žáků 

ze třídy 2. B a 3. B bylo společně se 2 vyučujícími na exkurzi ve 2 rakouských 

mateřských školách v rámci projektu BIG ATCZ, kde výuka probíhá v českém 

jazyce, a mohli zde vidět různé způsoby výuky v nich. 



54 

 

 ročníkové práce 

Předmětová komise pedagogika – praxe se rovněž spolupodílí na odborném 

zajištění RPPP. Žáci z oboru PL si volí témata z pedagogiky a ze speciální 

pedagogiky. Členky komise pomáhají těmto žákům s výběrem tématu, ale 

i s výběrem odborné literatury. Současně je i věnována velká pozornost také 

přípravě na prezentaci těchto RPPP. 

 projekty 

Žáci ze SPgŠ Prachatice se rovněž zapojují do tvorby projektů zejména při 

učební a odborné pedagogické praxi. Tato tvorba projektů umožňuje žákům 

získávat komplexnější představu o daném tématu, rozvíjí kreativitu žáků 

a pedagogickou reflexi. Současně žáci spolupracují s cvičnými zařízeními při 

volbě tématu a realizaci konkrétního projektu (Projekty: Jaro, Vánoce, Zvířata, 

Město). 

V dubnu 2019 to byli žáci ze třídy 2. B, kteří na ZŠ Národní realizovali Projekt: 

Dva jazyky a v listopadu 2018 Projekt: Cecilka (realizovala třída 4. B). 

Dále to byl Projekt: BIG ATCZ 5, kde se jednalo o praxi v MŠ Rakousko. Tento 

projekt je realizován v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V – A 

Rakousko- ČR.     

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

Členky komise se rovněž odborně vzdělávají. Tyto vzdělávací aktivity jsou 

zaměřeny na nejnovější trendy v oboru (Osobnostní rozvoj dětí, mládeže a 

dospělých, respektování potřeb jedinců, inkluzivní vzdělávání…). Členky 

komise mezi sebou spolupracují a vzájemně si vyměňují a předávají zkušenosti. 

Např. Mgr. Kotěšovcová se zúčastnila 13. 04. 2019 XIV. Dne hospicové domácí 

péče.  

Členky komise se aktivně zapojily do realizace Šablon VVV pro SŠ a VOŠ: 

Mgr. Kotěšovcová: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální 

podpora VOŠ – šablona č. IV/1.1, Zapojení odborníka z praxe do výuky VOŠ – 

šablona IV/2.10, Tandemová výuka na VOŠ – šablona IV/2.9. 

Mgr. Pospíšilová: Školní kariérový poradce - šablona III/1.6, Zapojení 

odborníka z praxe do výuky SŠ – šablona III/2.10, Tandemová výuka na VOŠ - 

šablona IV/2.10, Nové metody ve výuce SŠ – šablona III/2.14. 

 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty:  

Členky komise vyučující učební a odborné pedagogické praxe rovněž 

spolupracují s cvičnými zařízeními pro výuku pedagogické praxe. 

Vedoucí předmětové komise koordinuje jednotlivé požadavky cvičných 

zařízení. 

Žáci ze SPGŠ Prachatice jsou vedeni k zodpovědnému plnění povinností, 

k respektování požadavků jednotlivých cvičných zařízení, k dodržování BOZP 

a k mlčenlivosti v souvislosti s výkonem pedagogické praxe. Výstupy žáků na 

učební a odborné pedagogické praxi umožňují osvojování konkrétních 

reflektivních kompetencí. 
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Hodnocení žáků SPGŠ Prachatice cvičnými pracovníky je převážně pozitivní. 

Pracovníci si na žácích cení především jejich empatického chování k dětem, ale 

i jejich kreativity. 

Kontroly odborné pedagogické praxe umožňují výměnu zkušeností 

a reflektování případných požadavků cvičných zařízení. 

Nabídka pracovního uplatnění byla součástí pozitivního hodnocení žáků. 

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

Ve výuce odborných předmětů pedagogika a pedagogická praxe je především 

zdůrazňováno osvojení si základní pedagogické terminologie, speciální 

pedagogické terminologie. Obsah učiva je zaměřen na teoretickou a praktickou 

přípravu k výkonu pedagogické profese. Důraz je především kladen na získávání 

profesních kompetencí učitele a vychovatele. 

Maturitní zkoušky na oboru PMP a PL lze hodnotit pozitivně. Výsledky 

u ústních maturitních zkoušek z předmětu pedagogika splnily očekávání 

vyučujících. 

Členky komise věnují velkou pozornost volbě maturitních témat a to i s ohledem 

na profil absolventa. 

Velkým kladem je i umožnění učební pedagogické praxe na oboru PL, jak 

v MŠ, tak i na ZŠ Zlatá stezka 387 Prachatice. Učební a odborná pedagogická 

praxe byla realizována hospitacemi žáků u cvičných učitelek v MŠ a ZŠ, kde 

byla zaměřena na asistentskou činnost s dětmi. 

Dalším výrazným pozitivem je umožnění odborné praxe a exkurzí do německy 

mluvících MŠ v Rakousku a v SRN. 

Zapojení do realizace Šablon VVV obohatilo členky komise o nové zkušenosti 

a podpořilo vzájemnou spolupráci. Zapojení odborníků z praxe do výuky bylo 

přínosné jak pro členky komise, tak především pro žáky. 

 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

Ve školním roce 2019 – 2020 je třeba i nadále respektovat požadavky cvičných 

výchovně vzdělávacích zařízení, dbát na dodržování BOZP na pracovištích 

učební a odborné pedagogické praxe a zachovávat mlčenlivost s ohledem na 

průběh pedagogické praxe. 

 

7/ Priority pro další školní rok 

 Spolupracovat ve školním roce 2019 – 2020 i nadále s komisemi: TVM, 

HVM, ODV, VVM, s komisí českého jazyka a s komisí cizích jazyků. 

 Kvalitně připravit žáky na ústní maturitní zkoušky z předmětu pedagogika 

(v tomto školním roce budou maturovat 2 třídy: 4. A – obor PMP a 4. B – 

obor PL). 

 V tomto školním roce se opět zaměřit na exkurze, odborné a učební 

pedagogické praxe v zahraničí. Především se jedná o exkurze a 

pedagogické odborné praxe v Rakousku a v SRN.  
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 Věnovat i nadále v tomto školním roce pozornost učební pedagogické 

praxi 3. a 4. ročníků ve vzdělávacích zařízeních Jihočeského kraje. 

 Aktivně se zapojit do vyhledávání dalšího vzdělávání pro pedagogické 

pracovníky. Především se jedná o účast na seminářích, odborných stážích 

či kurzech z předmětu pedagogika, speciální pedagogika a pedagogická 

praxe. 

 Seznámit žáky s programem „Školka hrou“ v rámci předmětu učební 

pedagogická praxe. 

 I nadále věnovat pozornost vedení RPPP (tj. výběr tématu, vhodná 

literatura, její zpracování, ale i příprava na prezentaci RPPP). 

 Aktualizovat knihovnu kabinetu pedagogiky 

 Zapojení do projektu Komenský 2020,  

Zpracovala Mgr. I. Kotěšovcová, předsedkyně PK 

 

 

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018 – 2019 

Domov mládeže 

 

Obsah: 

1. Obecná charakteristika Domova mládeže / dále jen DM / - celkové 

zhodnocení 

2. Rozdělení do výchovných skupin 

3. Zájmové útvary v DM – stručné zhodnocení 

4. Společné akce na DM – které se uskutečnily 

5. Práce domovní rady / dále jen DR / 

6. Celkové shrnutí žití na DM, spolupráce se školou, s rodiči, zaměření na 

příští školní rok 2019 - 2020 

Přílohy: 

1. Zhodnocení činností jednotlivých výchovných skupin  

2. Zhodnocení práce zájmových útvarů na DM 

 

1. Obecná charakteristika DM – zhodnocení: 

V letošním školním roce 2018 – 2019 byli ubytovaní žáci a studenti rozděleni do 

8 výchovných skupin. Na začátku školního roku jsme měli na DM 191 

ubytovaných. Větší část tvořili žáci a žákyně SPgŠ 173(170 děvčat a 3 chlapci), 

ostatní ubytovaní byli žáci gymnázia (4), SOU (12) a studenti VOŠS (2). Na 

konci školního roku bylo na DM ubytováno 148 ubytovaných. Třídní 

vychovatelky pracovaly podle ročního plánu DM a dále podle výchovně 

vzdělávacích plánů výchovných skupin, které odpovídaly věku žáků a studentů, 

požadavkům školy a jejímu zaměření. Vychovatelky pracovaly podle ŠVP DM. 

Náměty a návrhy zpracovali žáci a studenti se svými třídními vychovatelkami 

nebo mluvčí tříd prostřednictvím domovní rady. Prioritou byla příprava na 

vyučování, ale využity byly i volnočasové aktivity a zájmová činnost na DM. 
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2. Rozdělení do výchovných skupin: (dále jen VS) 

Celkový počet na začátku školního roku: 191 

1. A 24 žáků /23 + 1 chlapec/                Petra Kišová,/Mgr. B. Zikmundová/ 

1. B 26 žáků /25 + 1 chlapec/                Veronika Bubeníková,/Mgr. J. Kaňka/ 

1. C 14 žákyň                                         Šárka Vandlíčková,/Mgr. M. Vejvodová/ 

2. A 24 žákyň                                         Hana Krafčiková,/Mgr. M. Pártlová/ 

2. B 20 žákyň                                         Jana Šimková,/Mgr. J. Pavlíčková/ 

3. A 20 žákyň                                         Radka Eichnerová,/Mgr. M. Trnková/ 

3. B 18 žákyň                                         Šárka Vandlíčková,/Mgr. L. Šimek/ 

4. A 18 žákyň                                         Jiřina Penzenstadlerová,/Mgr. E. 

Srchová/ 

4. B 9 žáků /8 + 1 chlapec/                     Jana Šimková,/Mgr. E. Nováková/ 

VOŠS 2 žákyně Jiřina Penzenstadlerová 

Gymnázium 4 žáci /3 dívky + 1 chlapec/    J. Penzenstadlerová, R. Eichnerová 

SOU 16 žáků /15 + 1 chlapec/                A. Haberlová 

 

3. V průběhu školního roku se v DM realizovaly tyto mimoškolní zájmové 

aktivity: 

 

Sportovní kroužek – běh pro zdraví, funkční trénink, posilovna – Veronika 

Bubeníková 

Sezónní zájmový kroužek, který probíhal v podzimních a jarních měsících podle 

počasí. Paní vychovatelka připravovala trasy v okolí DM. Cílem nebylo pouze 

zlepšení fyzické kondice, ale i poznání okolí Prachatic. Funkční trénink probíhal 

podle plánu v prostorách DM a v posilovně. Byl zaměřený na balanční cviky pro 

zpevnění vnitřního svalstva a středu těla. Děvčata se seznámila s pomůckami 

(bosu, kettlebell). Paní vychovatelka na začátku školního roku proškolila 

všechny zájemce o posilovnu o bezpečnosti a o tom, jak se posilovně chovat. 

Dohlížela na správné používání strojů a na správné rozložení cviků při tréninku. 

 

Kutilka – Veronika Bubeníková 

Kroužek probíhal v dílně kutilce, děvčata vyráběla pod dohledem paní 

vychovatelky různé výrobky – velikonoční, vánoční, sv. Valentýn. Při práci se 

děvčata seznamovala s různými technikami vyrábění, s prácí s různým 

materiálem. Paní vychovatelka vedla děvčata k důležitosti čistoty při práci, 

bezpečnosti, zacházení a šetření materiálem a vždy pomohla, poradila, uplatnila 

svou zručnost. 

 

Jeden svět – Radka Eichnerová 

Cyklus dokumentárních pořadů a filmů. Během školního roku měla děvčata 

a chlapci možnost zhlédnout dokumentární filmy na různá témata, která se 

týkala všech věkových kategorií, zdraví, nežádoucích projevů společnosti, např. 

problematiky dospívání, slepoty, anorexie, mezilidských vztahů, dále témat mezi 
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životem a smrtí, o dívce, která nikdy nevyroste…Filmy s názvy – Pedofilové 

mezi námi, Život s HIV, Zneužil jsem své dítě, Z chlívku do postele, Jsem 

učitel, kdo je miň, Nemocná důstojnost, Do zbraně, Z děcáku do života, Být či 

nebýt svobodnou matkou, V pasti, Děti úplňku, Slzy Konga, Rekordmani 

všedního dne, Nesnesitelný půvab byrokracie, Komplikace s DNA bance, Léčba 

iluzí, Léčitelé aneb tonoucí se stébla chytá, Anorexie. Po každém zhlédnutí 

dokumentu probíhá diskuse k danému tématu. Svým působením paní 

vychovatelka vysvětluje a seznamuje děvčata a chlapce se všemi problémy, 

které nás mohou potkat, se kterými se můžeme v životě setkat. 

 

Kulturní rada – Hana Krafčiková, Radka Eichnerová 

Kroužek pracoval aktivně po celý školní rok a tvoří ho zástupci za žáky 

z různých výchovných skupin. Cílem kulturní rady bylo připravit pro všechny 

ubytované zajímavé a zábavné činnosti a zpestření dění na DM. Vše vychází 

z jejich dobrovolnosti. Kulturní rada se podílí na organizaci všech 

celointernátních akcí konaných na DM. Při plánování akcí rada uplatnila získané 

poznatky z pedagogiky – vhodné prostory, pomůcky, vhodné aktivity. Sama 

zorganizovala barevný týden, Mikuláše na DM, Loučení se 4. ročníky. Paní 

vychovatelky řídily a pomáhaly organizovat nepravidelné schůzky a svým 

příkladem vedly žáky a žákyně k prohloubení znalostí z oblasti organizace, 

vytváří podmínky pro rozvoj fantazie, schopnost komunikace a to vše uplatnění 

v praxi. 

 

Aerobik, roztleskávačky, bodystailing – Hana Krafčiková 

Do kroužku jsou zapojena děvčata ze všech výchovných skupin. Aktivně a 

pravidelně trénují každé úterý a čtvrtek v tělocvičně SPgŠ. Cílem zájmového 

kroužku je seznámit všechna děvčata s pozitivy a principy aerobiku a posilování, 

vhodnost cvičení pro zdravé jedince, správné používání cvičebních pomůcek – 

míče, gumy, činky, švihadla, židle…Děvčata reprezentují naší školu na mnoha 

akcích města, základních škol…Paní vychovatelka si sama připravuje zajímavé 

choreografie, dává mladé generaci potřebnou energii a dovednost umět zdravě 

využít svůj volný čas. Svým příkladem přenáší paní vychovatelka na členky 

nadšení a radost z pohybu, dokáže poradit s přípravou rozcviček, nácvik 

gymnastiky. 

 

Dovedné ruce – Jiřina Penzenstadlerová 

Kroužek probíhá v dílně KUTILCE. Děvčata vyrábějí výrobky, které použijí 

většinou jako dárky, na výzdobu chodeb a pokojů, nebo si je odvezou domů. 

V rámci kroužku se vyrábí vánoční dárky provozním zaměstnancům. Při práci je 

využito mnoho technik – drátkování, ubrousková technika, sypaná a vyvazovaná 

batika, práce s korálky, látkou a přírodninami. Paní vychovatelka při práci vede 

k čistotě a správnému zacházení s různým materiálem, uplatňuje svou zručnost, 

trpělivost, pomoc druhým, ochotu a vstřícnost, je oporou a rádkyní při přípravě 

na pedagogickou praxi. 
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Dobrá parta – Jiřina Penzenstadlerová 

Pravidelná návštěva pacientů v hospicu. Děvčata a chlapci vystupují s kulturním 

programem a snaží se zpříjemnit lidem pobyt v hospicu. Zájem o návštěvy 

pacientů mají většinou děvčata a chlapci s hlubším vztahem k nemocným lidem 

a uvědomují si jejich poslání – potěšit, vykouzlit úsměv na tváři. Pracovníci 

hospicu si vystupujících skupin váží a děkují za spolupráci. Paní vychovatelka 

pracuje se všemi výchovnými skupinami. Citlivě vede děvčata a chlapce ke 

vztahu k nemocným lidem, ale ne každý najde v sobě odvahu do hospicu 

docházet. 

 

Péče o exteriér /jaro, léto, podzim/, šití – Jana Šimková 

V průběhu školního roku žáci a žákyně pilně pracovali na úpravách okolo DM – 

hrabání posekané trávy, pletí záhonů před DM, úprava stráně pod hřištěm, 

vytvoření nového oblázkového záhonu… Paní vychovatelka pracovala se všemi 

výchovnými skupinami. Svým příkladem vede děvčata a chlapce k radosti 

z práce a správné zacházení se zahradním náčiním, dbá na bezpečnost. 

 

Život a styl – Šárka Vandlíčková 

Zájmový kroužek, při kterém se děvčata mají možnost seznámit s různými 

výtvarnými a rukodělnými technikami v návaznosti na tradice, roční období 

a módní trendy. V rámci kroužku byla pozvána na DM knihovnice, aby 

děvčatům a chlapcům představila knižní novinky a nové informace ze světa 

literatury. Činnost kroužku vychází ze zájmu ubytovaných – výroba drátěných 

kytiček a motýlů, lapačů snů, knížkování, výroba valentýnských přání, kouzlení 

s háčkem – základy háčkování, výroba velikonočních kraslic metodou 

voskového reliéfu, výroba dárkových krabiček z papíru, výroba batohu na 

prázdniny. Paní vychovatelka vede svým příkladem k moderním metodám 

života, vkusu, cítění, čistotě, trpělivosti. 

 

Vedoucí vychovatelka po celý školní rok pravidelně navštěvuje všechny 

zájmové kroužky, zapojuje se do tvoření a pomáhá svými zkušenostmi. Vede 

s děvčaty a chlapci při tvoření a organizaci rozhovory. 

 

4. Společné akce všech výchovných skupin v průběhu školního roku, které se 

podařilo uskutečnit podle plánu na školní rok 2018 – 2019. Vychovatelky 

pracovaly podle ŠVP DM VOŠS a SPgŠ, který byl vytvořen v rámci naší školy. 

Ve školním roce DM spolupracoval s těmito zařízeními – s hospicem, se 

základními školami, DDM Prachatice, městskou knihovnou, městským úřadem, 

Muzeem loutky a cirkusu. Dobrá byla i spolupráce s ostatními středními školami 

Jihočeského kraje. 

Se všemi pokračuje dobrá spolupráce, která se upevňuje a prohlubuje. Děvčata 

a chlapci se do akcí zapojí většinou s chutí a je jim to velkým přínosem pro 

jejich budoucí praxi.  
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Výčet jednotlivých akcí v průběhu školního roku: 

Po celý školní rok pracovaly na DM všechny zájmové kroužky pod vedením 

paní vychovatelek, výchovné skupiny pořádaly své programy, činnosti akce 

podle zájmu děvčat a chlapců. 

 

 burza učebnic 

 adaptační kurz 1. ročníků 

 Souhry 

 vítání 1. ročníků 

 Jak se učit? – přednáška – K. Pospíšilová 

 prohlídka hospicu s 1. ročníky 

 zahájení volejbalového turnaje 

 cvičný požární poplach 

 podzimní táboráky 

 pečení hnětýnek 

 podzimní tvoření – ježci – dárky pro provozní zaměstnance 

 výroba lampiónů 

 Večer poezie – Jana Pavlíčková a naši žáci 

 výroba čertů 

 malování na oblázky 

 Křeslo pro hosta - ,, Povídání o Americe“- B. Zikmundová 

 výroba adventních věnců 

 výroba lapačů snů 

 Mikuláš na DM a v Hospicu 

 vánoční tvoření v Kutilce 

 Česko zpívá koledy 

 Vánoční chvilky v hospicu 

 štědrovečerní večeře 

 do školy v teplákách 

 Den otevřených dveří 

 Křeslo pro hosta - ,, Pedagogické centrum“ přednáška s L. Červíkovou 

 výroba valentýnských přání 

 výroba masky na masopust 

 masopustní průvod městem ve spolupráci se ZŠ Zlatá stezka 

 45. Výročí folklorního souboru Libín a Libíňáček – v Městském divadle 

 Křeslo pro hosta - ,, Přežila jsem gulag“ – V. Sosnarová 
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 Fórum zdravého města v Národním domě 

 módní bazar oblečení 

 velikonoční tvoření 

 pedagogická praxe na DM 

 finále ve volejbale 

 Miss učitelka 

 velikonoční tvoření 

 slavnostní domovní rada 

 pasování 3. ročníků, loučení se 4. ročníky 

 pálení čarodějnic 

 Křeslo pro hosta - ,, AU PAIR“ – B. Zikmundová 

 vystoupení roztleskávaček na sportovních akcích  

 vyhlášení Toulek 

V průběhu školního roku se několikrát uskutečnily schůzky kulturních referentů 

a schůzky stravovací komise. 

 

5. Domovní rada 

Schůzek se pravidelně 1x za měsíc zúčastnili v ředitelně DM Zlatá stezka 

mluvčí tříd SPgŠ spolu se zástupkyní školy Ing. Janou Kotrchovou a vedoucí 

vychovatelkou Petrou Kišovou. Setkání si řídila děvčata sama, domovní rady 

vedla Michaela Blažková, žákyně 4. A. Zápisy ze schůzek domovní rady psala 

Victorie Pelcová – žákyně 3. B. Zástupkyně školy a vedoucí vychovatelka se 

zúčastnily jako hosté. Při schůzkách se řešily aktuální problémy na DM i ve 

škole ze strany žáků, ale také ze strany pedagogů. Děvčata se aktivně a pečlivě 

připravovala na schůzky a vždy měla podnětné návrhy a náměty, které byly 

v rámci možností školy a DM realizovány. V dubnu proběhla slavnostní 

domovní rada, na kterou byl přizván pan ředitel Mgr. Antonín Krejsa, a při které 

jsme se rozloučili se 4. ročníky. 

 

6. Celkové shrnutí – soužití a chování všech ubytovaných na DM 

V průběhu školního roku jsme řešili i kázeňské přestupky, porušování vnitřního 

řádu DM /požití alkoholu, pozdní příchody z vycházek, drobné krádeže/. Vše 

bylo řešeno s vedením školy, s třídními učiteli a zákonnými zástupci. Postihy 

byly uděleny podle vnitřního řádu DM. 

 Co se týká chování ubytovaných, děvčata a chlapci se chovali vesměs vzorně, 

slušně a přívětivě. Nevhodné chování paní vychovatelky řešily domluvou a 

stálými rozhovory s ubytovanými, jak se vhodně chovat a jednat. V průběhu 

školního roku paní vychovatelky pravidelně spolupracovaly se zákonnými 

zástupci ubytovaných žáků a žákyň, průběžně je informovaly o chování jejich 

dětí, vzájemně si vyměňovali názory a poznatky, které by mohly ovlivnit jejich 
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bydlení a žití na DM. Za pomoci všech vychovatelek vznikl mezi námi všemi 

dobrý vztah. Svým chováním a jednáním se snažíme jít příkladem.  

Některá děvčata z 1. ročníků měla trochu problémy sžít se s řádem DM, se 

změnou prostředí a přizpůsobit se velkému kolektivu. Díky naší důslednosti 

pochopily, že se daná pravidla musí dodržovat.  

Během školního roku vznikla mnohá přátelství mezi staršími a mladšími děvčaty 

a chlapci. Vzájemně si pomáhali při přípravě na vyučování, společně řešili 

problémy. V příštím školním roce se více zaměříme na kvalitnější přípravu na 

vyučování, na pořádek na pokojích, abychom žili v čistém a příjemném 

prostředí. Budeme důslednější při kontrole plnění povinností ubytovaných žáků 

a studentů. 

 

7. Spolupráce se školou 

Po celý školní rok velmi aktivně spolupracovali třídní učitelé se svými třídními 

vychovatelkami. Pravidelně se scházeli na neformálních schůzkách, při kterých 

řešili každodenní problémy jak studijní, tak osobní i rodinné problémy v třídním 

kolektivu. Třídní vychovatelky se účastnily všech pedagogických rad ve škole 

i rodičovských schůzek. Pro lepší spolupráci a vzájemné poznání by bylo dobré, 

kdyby se třídní učitelé častěji účastnili třídních i celointernátních akcí, kam 

docházejí i místní a dojíždějící žáci, žákyně, studentky.  

Vychovatelky 4. ročníků Jiřina Penzenstadlerová a Jana Šimková společně s 

třídními učiteli zajistily zdárný průběh maturitního plesu a maturitních zkoušek. 

V letošním školním roce se uskutečnily dva maturitní plesy třídy 4. A – větší 

část děvčat uspořádala maturitní ples v Českých Budějovicích, 9 děvčat 

v Prachaticích v Národním domě.  

Vedoucí vychovatelka spolupracovala s vedením školy, účastnila se 

pravidelných schůzek. Závěry a rozhodnutí přenášela do kolektivu vychovatelek 

a o všem informovala na poradách vychovatelek, které se konaly pravidelně 1x 

za měsíc.  

Vedoucí vychovatelka zajistila nejen pravidelnou spolupráci s vedením školy, 

ale i konzultace případných problémů, jejich řešení s ostatními DM v ČR – 

Písek, České Budějovice, Brno, Boskovice, Kroměříž /výměna zkušeností, 

semináře, školení…/. Od roku 2012 jsme členy ADMINU ČR – pravidelná 

elektronická komunikace, celostátní konference 1x ročně v Hradci Králové. 

 

8. Na co se zaměříme v příštím školním roce (priority) 

V příštím školním roce se zaměříme především na pravidelnou a účinnou 

přípravu na vyučování. Zajistíme dobré podmínky pro kvalitní samostudium. 

Větší pozornost budeme věnovat studijně slabším jedincům, ochotně jim 

pomůžeme při přípravě na vyučování. Do všech činností zapojíme žáky 

a žákyně a vše bude na jejich dobrovolnosti. Budeme vhodně motivovat do 

všech akcí, aby uměli efektivně a smysluplně využít svůj volný čas a aby 

iniciativa vycházela hlavně z nich. K tomu nám pomohou schůzky kulturních 

referentů a domovní rady. Budeme nadále spolupracovat se všemi výše 



63 

 

uvedenými zařízeními. Větší pozornost budeme věnovat čistotě a pořádku na 

pokojích. Mezi staršími a mladšími ročníky budeme vytvářet hezké vztahy a 

povedeme je k vzájemné pomoci a toleranci. 

 

Příprava na vyučování – patří na 1. místo mezi povinnosti žáků 

 stále zlepšovat a vytvářet vhodné podmínky pro PNV 

 zabezpečovat pro žáky vhodné podmínky pro PNV 

 pomáhat při PNV, pomoc při učení nové látky, psaní diktátů, vytvářet 

návyky k samostudiu 

 více se zaměřit a více času věnovat studijně slabším žákům 

 konzultovat pravidelně s vyučujícími na co se zaměřit při PNV, s čím mají 

žáci problémy… 

 zajistit potřebný klid při přípravě na vyučování, vzájemná tolerance 

 

Zájmová činnost, volnočasové aktivity na DM – jejich zkvalitnění, zájmová 

činnost navazuje na výchovu a vzdělávací činnost školy 

 stále zajišťovat smysluplné a účelné využití volného času 

 široká nabídka zájmových kroužků, které navazují na výuku ve škole 

/tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická 

výchova/ - zájmové kroužky vedou vychovatelky DM 

 nabízet široký výběr z volnočasových aktivit na DM – zájmová činnost, 

posilovna, knihovna, relaxační místnosti, klubovny… 

 pomáhat a radit při výběru zájmových činností podle svých zájmů, 

dovedností a zálib 

 vést žáky k rozvoji zájmů v organizovaných i individuálních činnostech 

 naučit žáky i umět odmítnout nevhodnou nabídku pro trávení volného 

času 

 ovlivňování volného času formou nabídky a motivace, dávat žákům 

vhodné podněty ke vzbuzení zájmu 

 vhodné motivování, zajímavost, pestrost, zájmovost činností, dát prostor 

pro odpočinek a rekreaci 

 nenutit žáky do činností, ale získávat je pro ni, zájmová činnost na DM je 

dobrovolná 

 dát prostor pro návštěvu v dalších organizacích – bazén, zájmová činnost 

pořádána městem, DDM Prachatice… 

 stále zařazovat do volného času jednorázové akce, exkurze, turnaje, 

besedy… 

 dávat žákům více prostoru pro podílení se na organizaci a činnosti DM 



64 

 

Rozvoj osobnosti žáka 

 dávat prostor k získávání různých dovedností a návyků potřebných pro 

život – vychovatelka jde příkladem 

 pěstovat a utvářet životní styl, společenské chování 

 dávat právo volby a vlastního rozhodnutí žáka /podle míry zralosti 

 dávat potřebný prostor k odpočinku, zájmům, soc. klima, udržovat 

a upevňovat vrstevnické vztahy /včasné řešení vzniklých problémů/ 

 snažit se vědomosti žáka rozvinout do schopností a dovedností 

 učit žáky, jak řešit problémy /rozlišovat správné a nesprávné – nést za ně 

odpovědnost/, problémům se nevyhýbat, chtít je řešit, být otevřený 

 více rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování, učit žáky mluvit, ale 

i naslouchat, umět vyjádřit svůj názor 

 vést žáky k tomu, že přebírají odpovědnost za své chování, učit se 

prosadit v kolektivu, týmová spolupráce 

 u plnoletých žáků vést k zodpovědnosti za své chování a jednání, jít 

příkladem mladším žákům 

 výchova a utváření osobnosti v době mimo vyučování – pedagogicky 

ovlivňovat volný čas žáků /účelné využívání volného času – nenáročnou 

formou, vhodná motivace…/ 

 vést žáky k seberealizaci a osobní rozvoj, dát žákům prostor pro 

sebevýchovu 

 pomáhat při začlenění do kolektivu, umět říci svůj názor 

 vést žáky k tomu, že je třeba umět rozpoznat práva a povinnosti a řídit se 

jimi 

 vést žáky k šetrnému zacházení s majetkem svým i majetkem DM, šetření 

el. energií 

Akce DM a žití na DM 

 připravit a vylepšovat vhodné podmínky pro život na DM, dát prostor pro 

výzdobu pokojů a společných prostor DM, zajistit, aby byla vkusná 

 pomoc při sžíváním s novým prostředím, s novým kolektivem 

 motivovat žáky /své VS/ do zapojení celointernátních akcí, do akcí 

týkajících se pouze své výchovné skupiny – nabízení akcí i neinternátním 

žákům 

Osobnost vychovatelky 
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 zlepšovat spolupráci a komunikaci se školou – mezi třídním učitelem 

a třídní vychovatelkou /pravidelnost, společné řešení problémů týkajících 

se třídy – pochvaly, tresty, účast tř. učitelů na akcích konaných na DM…/ 

 prohlubovat spolupráci s rodiči – dát prostor rodičům, seznámit se 

s případnými problémy v rodině, ze strany vychovatelky řešení problémů 

vzniklých na DM – včasné řešení! 

 pravidelné sledování studijních výsledků žáků – elektronická třídní kniha 

– pouze se souhlasem žáka, zákonných zástupců 

Uplatňovat rovný přístup žáků k právům 

 vytvářet otevřené prostředí pro možnost uplatňování práv mládeže / 

vnitřní řád DM/ 

 podporovat rozvoj kompetence pro prosazování práv /rozvíjení kritického 

myšlení žáků/ 

Umožňovat rovný přístup mládeže k informacím 

 podporovat zvyšování informovanosti o situaci mládeže 

 podporovat iniciativy a aktivity vedoucí k rozvoji kompetence žáků pro 

práci s informacemi 

Realizovat v činnosti DM zájmové neformální vzdělání 

 poskytovat ubytovaným žákům rovné příležitosti ke zdokonalování 

a prohlubování klíčových kompetencí, organizovat vzdělávací aktivity 

a programy 

 rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat 

žáky k jejich aktivnímu využití 

 motivovat žáky k aktivnímu využívání volného času, rozvíjet kompetence 

žáků k samostatnému plánování a rozhodování o trávení volného času 

 

Hodnocení výchovné skupiny třídy 1. A – školní rok 2018/19 

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Zikmundová 

Třídní vychovatelka: Petra Kišová 

 

Na konci školního roku bylo na DM ubytováno 23 žáků – 22 dívek a 1 chlapec. 

Jedna žákyně v průběhu šk. roku ukončila ubytování z důvodu každodenního 

dojíždění z místa bydliště.  

Vychovatelka po celý školní rok pracovala podle plánu a splnila všechny cíle. 

Ubytovaní se po celý školní rok aktivně zapojovali do všech celointernátních 

akcí, do akcí pořádaných třídou a do akcí pořádaných jinými institucemi. 
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Činnosti vycházely hlavně ze zájmů ubytovaných. Pořádali jsme společné 

oslavy narozenin. Pravidelně se připravovali na vyučování a přistupovali 

k plnění všech úkolů zodpovědně. V průběhu školního roku jsme neřešili žádné 

přestupky ani problémy. Volný čas ubytovaní trávili účelně a využili ho 

k zájmovým činnostem i odpočinku. Vytvořili si přátelský kolektiv, naučili se 

vzájemně tolerovat a respektovat potřeby ostatních. Velice dobrá byla i 

spolupráce s třídní učitelkou i zákonnými zástupci.  

Hodnocení výchovné skupiny třídy 1. B - školní rok 2018/19 

 

Třídní učitel: Mgr. Jan Kaňka 

Třídní vychovatelka: Veronika Bubeníková 

 

Na konci školního roku 2018/19 bylo na DM ubytováno 23 žáků. Během 

školního roku se 2 dívky odhlásily z domova mládeže. Jedna z důvodu denního 

dojíždění do školy, druhá kvůli přestupu na jinou školu. 

Ve výchovné skupině se podařilo naplnit všechny cíle. Žáci se bez větších 

problémů na domově mládeže adaptovali. Vztahy se v třídním kolektivu 

utužovaly během společných akcí na DM i mimo něj. 

Žáci se pravidelně připravovali na vyučování a přistupovali ke školním 

povinnostem zodpovědně. 

Ve výchovné skupině nebylo potřeba řešit výchovné problémy, či sociálně 

patologické jevy. Volný čas byl využíván k vlastním zájmových činnostem i těm 

pořádaných DM, ale ve větší míře spíše přípravě na vyučování.  

Plán činností se dařil splnit z většiny a během roku se ještě rozšířil(např. 

přednáška o gulagu, zimní koulování, šití punčochy, výroba travňáka...). 

Školní rok byl ukončen třídním výletem, kterého se zúčastnil i třídní učitel. 

Kromě utužování vztahů v kolektivu a plnění cílů environmentální výchovy 

jsme hodnotili průběh školního roku. Dostalo se nám pozitivních zpětných 

vazeb a konstruktivních připomínek, které jsou nám inspirací pro změny 

v následujícím školním roce. 

 

Hodnocení výchovné skupiny třídy 1. C. – školní rok 2018/19 

 

Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Vejvodová 

Třídní vychovatelka: Šárka Vandlíčková 

 

Na počátku školního roku na domov mládeže nastoupilo 14 děvčat z třídy 1. C. 

Pobyt na DM jim nedělal žádné problémy, řád DM se snažila dodržovat velice 

zodpovědně. O veškeré dění mají velký zájem. Všechna děvčata se také od 

začátku zapojují do společných činností a akcí DM. Během školního roku si 

děvčata vyzkoušela různé výtvarné a rukodělné techniky, které určitě využijí 

v přípravě na své budoucí povolání. Také společné pečení v Kuchtilce bylo 

velice oblíbené. Výchovná skupina se denně snažila zodpovědně připravovat na 
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vyučování, dívky si vzájemně pomáhaly s učební látkou. Jako třída vystupují 

kompaktně. 

Jedna žákyně přešla na jinou školu, jedna začala dojíždět. 

 

Hodnocení výchovné skupiny třídy 2. A – školní rok 2018/19 

 

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Pártlová  

Třídní vychovatelka: Hana Krafčiková 

 

Výchovná skupina pracuje jako celek, je kamarádská, společenská, aktivní, ale již 

s různými názory, a snaží se vše řešit co se skupiny i třídy týká formou hlasování. 

Žákyně se zapojily do celé řady zájmových činností (Cink, Fontána. aerobik, 

Roztleskávačky, volejbal, hospic a další…) Řada z nich absolvuje zájmovou 

činnost i doma či ji samy vedou. 

 Hlavním úkol-pečlivá příprava na vyučování, vytvoření podmínek pro nerušené 

studium i dopomoc při něm se nám podařilo splnit. Třída patří k prospěchově 

nejlepším. 

Zaměřili jsme se i na celkovou upravenost buněk a chodby. Snaha o vzorné 

provedení úklidů, výzdoby, vizitek. 

Většina žákyň se naučila co nejefektivněji využívat volný čas a účastnit se 

společných akcí, které vycházejí z ročního plánu zpracovaného v ŠVP, 

rozepsaného na jednotlivé měsíce v deníku VS. Na schůzkách VS si dotváříme 

aktivity podle zájmu( narozeninové pečení, společné tvoření v Kutilce, posezení 

u táboráku, Toulky, třídní výlet apod.) 

Spolupracuji s třídní učitelkou a vzájemně se informujeme o dění ve třídě a mezi 

žáky. Velmi dobrou spolupráci jsme navázali i s rodiči (omlouvání děvčat, 

informace o odjezdech, chování…) 

 

Hodnocení výchovné skupiny třídy 2. B – školní rok 2018/19 

 

Třídní učitelka: Mgr Jana Pavlíčková 

Třídní vychovatelka: Jana Šimková 

 

Charakteristika výchovné skupiny: 

Na začátku šk. roku bylo ubytováno na DM 20 studentek. 31. 3. 2019 ukončila 

studium jedna žákyně. 

Soudržnost nejen výchovné skupiny, ale celé třídy je dosti velká, protože 

v průběhu školního roku přebývají na jednotlivé noci i dojíždějící žáci. 

Studentky pokračovaly v osvědčeném a účinném způsobu vzájemné pomoci při 

přípravě na vyučování a kolektivní spolupráci. 

Aktivně se podílejí zejména na přípravě kulturně společenských akcích DM.  

Ochotně pomáhají při úpravě interiéru i exteriéru DM. 

Většina VS se aktivně zúčastňovala společných akcí DM, při některých jako 

hlavní aktéři (táboráky – 2x – podzimní a jarní, organizace noční hry pro 1. C – 
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Vítáme vás na DM, v rámci VV vymalována chodba na patře – Cesta kolem 

světa). 

Velmi častá byla vzájemná informovanost a spolupráce mezi třídní 

vychovatelkou a třídním učitelem.  

 

Hodnocení výchovné skupiny třídy 3. A – školní rok 2018/19 

 

Třídní učitelka: Mgr. Marie Trnková 

Třídní vychovatelka: Radka Eichnerová 

 

Výchovnou skupinu třídy tvoří 20 dívek. Děvčata dosahují v prospěchu velmi 

dobré výsledky, aktivně se podílí na reprezentaci školy. Na DM se převážně 

věnují studiu a na aktivity na DM již nemají příliš času. Též s úklidem mají 

některé stále problém. Většina dívek si své povinnosti plní, jsou milá, přátelská, 

vzájemně si pomáhají. 

Příští rok opustí DM 2 žákyně, budou bydlet na privátu. 

 

Hodnocení výchovné skupiny třídy 3. B – školní rok 2018/19 

 

Třídní vychovatelka: Šárka Vandlíčková 

Třídní učitel: Mgr. Luboš Šimek 

 

Na počátku školního roku na domov mládeže nastoupilo 18 děvčat z třídy. Celá 

výchovná skupina se stmelila. Problémy s dodržováním studijní doby, 

s udržováním pořádku v osobních věcech a na pokojích se velice zlepšily. 

Postupně se děvčata zapojovala do společných činností.  

Během roku se děvčata učila poznávat další výtvarné a rukodělné techniky, které 

určitě využijí v přípravě na jejich budoucí povolání. Velice oblíbené je také 

společné pečení a výroba zeleninových salátů v Kuchtilce. Děvčata začala také 

organizovat maturitní ples.  

Výchovná skupina se denně zodpovědně připravuje na vyučování, dívky si 

vzájemně s učební látkou pomáhají. Studijní výsledky celé třídy se zlepšily. 

Jako třída vystupují kompaktně. Během školního roku si několik děvčat udělalo 

řidičský průkaz. 

Během školního roku z DM odešly žákyně, z toho 2 v září na DM opět nastoupí. 

 

Hodnocení výchovné skupiny třídy 4. A – školní rok 2018/19 

 

Třídní učitelka: Mgr. Eva Srchová 

Třídní vychovatelka: Jiřina Penzenstadlerová 

 

Třídu 4. A navštěvovalo 30 žákyň. V DM bylo ubytováno 18 žákyň. 

V Prachaticích bydlí 1 žákyně, 2 žákyně využily privátního ubytování, ostatní 

dojížděly z blízkého okolí. 
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Hlavním úkolem VS, bylo co nejlépe zvládnout v tomto školním roce státní 

maturitní zkoušku. V prvním pololetí školního roku prospělo s vyznamenáním 

17 žákyň, v druhém pololetí prospělo s vyznamenáním 13 žákyň. 

Celoroční úkoly byly splněny: 

 - pravidelná příprava na vyučování, maturitu 

 - pomoc TV se zajištěním optimálních studijních podmínek  

 - zdárný průběh a zajištění maturitního plesu, maturitní zkoušky  

 -vyvarování se zbytečných absencí, úzká spolupráce s tříd. učitelkou, rodiči, 

ostatními vyučujícími 

- snaha o zapojování studentů do zájmové činnosti v DM podle ŠVP tak, aby 

neomezila studijní přípravu na vyučování  

K maturitní zkoušce přistoupily všechny žákyně. 

 

Hodnocení výchovné skupiny třídy 4. B – školní rok 2018/19 

 

Třídní učitelka: Mgr. Martina Pivoňková 

Třídní vychovatelka: Jana Šimková 

 

Výchovná skupina měla na začátku školního roku osm děvčat a jednoho 

chlapce. 1 žákyně odešla a 1 do VS nastoupila. 

Školní rok 2018/2019 byl obdobím příprav nejprve na maturitní ples, posléze na 

přípravu maturitní zkoušky. Organizace již zmíněného plesu proběhla bez 

komplikací, děvčata a chlapec se svědomitě starali kromě jiného i o finanční 

prostředky, díky čemuž se jim vrátila dostatečná částka, jež byla použita 

k zakoupení květin a občerstvení nutného k závěrečnému třídnímu večírku.  

Skupina se v průběhu posledního ročníku studia věnovala školním volejbalovým 

zápasům a účastnila se celointernátních aktivit. V dubnu proběhlo úspěšné 

pasování 3. B. Závěr měsíce patřil tzv. poslednímu zvonění pro 4. ročníky.  

Chtěla bych vyzdvihnout i jejich schopnost samostatného rozhodování 

v pedagogické praxi, aplikaci jednotlivých nabytých informací a flexibilitu 

v zátěžových situacích.  

 

Funkční trénink, běhání 

Školní rok 2018/19 

 

Vychovatelka: Veronika Bubeníková 

 

Začátkem školního roku byli zájemci o navštěvování posilovny proškoleni o 

 chování v posilovně na domově mládeže a zacházení s posilovacími stroji. 

Dle plánu se začalo s běháním v okolí Prachatic - ke zvířátkům, Černá hora, 

Mraveniště, Lázně sv. Markéty. Při běhání k lesnímu hřišti jsme využívali 

vhodných prvků k posilování vnitřního svalstva a rozvoji obratnosti. Během jara 
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a léta byly voleny trasy Toulek pro motivaci (sbírání bodů za běhání i toulky). 

Při plnění úkolů měl tedy běh i funkci poznávací. 

Žáci byli informováni o pozitivním vlivu běhání na jejich zdraví.  

 

,, Jeden svět“ 

školní rok 2018/19 

 

Vychovatelka: Radka Eichnerová 

 

V tomto školním roce jsme se zabývali těmito tématy: 

Živí mě mé tělo 

Děti v exekuční pasti 

Průvodce šikanou v zaměstnání 

Děti, které neunesly život 

Souboj těla a duše 

Nekonvenční medicína 

Za vlastní sexualitu 

Cestou služby 

Včera jsem se vrátil z basy 

Strach z očkování 

Anorexie 

Děti dětí 

Jizvy na duši 

Temné stránky sportu 

Jsem učitel, kdo je míň 

Zneužil jsem své dítě 

Druhá šance 

Bič na otce 

Můj přítel alkohol 

Stíny ulic 

Nemocná důstojnost 

 

 

Kulturní rada 

školní rok 2018/19 

 

Vychovatelka: Hana Krafčiková, Radka Eichnerová 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme spolupracovaly a vedly  kulturní referenty tříd.  

Úkolem kult. referentů bylo seznamovat VS s akcemi DM, zjišťovat zájem, 

zajistit účastníky,  snažit se motivovat a vymýšlet, či organizovat celo-internátní 

akce.  
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Spolupracovali jsme i s třídními vychovatelkami a školou (pozvání na akce, 

výroba pomůcek, motivace žáků, ceny, dopomoc při organizaci, porota, 

fotodokumentace apod.). 

Nebylo to vůbec jednoduché žáky zaujmout a strhnout pro věc (zaklínací slůvko 

„a musím?“ se nám podařilo nahradit u většiny „ těším se). Spolupráce 

s referenty byla výborná a pro nás všechny inspirativní i poučná pro budoucí 

i současnou praxi. Není nad společná setkání a vzájemné pobavení či 

zasoutěžení si. Akce se nám povedly a moc se líbily, proto se budeme snažit 

v tom pokračovat a obohatit náš seznam o nové. 

Akce: 

Souhry na téma Pat a Mat 

Přivítání prvních ročníků 

Mikuláš – Retro televarieté 

Sněhové radovánky (pouze jedna třída) 

Miss učitelka 

Loučení se čtvrtými ročníky 

Pálení čarodějnic (pro nepřízeň počasí zrušeno) 

Rozloučení se školním rokem, táborák, vyhlášení Toulek 

 

Aerobik mix 

Body styling 

Roztleskávačky 

školní rok 2018/19 

 

Vychovatelka: Hana Krafčiková 

 

Hlavní cíl se mi podařilo splnit - seznámit všechny zájemkyně s pozitivy a 

principy aerobiku a posilování, zapojení začátečnic i chlapců. 

Náplň práce - mix aerobik, body styling (aerobní sestava kombinovaná 

s posilováním, posilování s různým náčiním – míče, gumy, činky, švihadla, 

židle): 

 - děvčata se účastní podle zájmu a času 

- kroužky se stále těší velkému zájmu 

- do týmu roztleskávaček přibyla jedna dívka z prvního ročníku; v tomto 

školním roce zůstaly nadále trénovat žákyně čtvrtého ročníku (tým 11 dívek) 

- účast pravidelná  

-dokoupení nových šatů, podkolenek a pomponů 

-vystupování na akcích školy, DM, města, škol, apod. 

-reprezentace školy 

-snaha o zodpovězení na mnohé dotazy týkající se zdravého životního stylu, jak 

správně cvičit, co posilovat, protahovat, předcházet úrazům apod. 
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Zájmový kroužek sociální pomoci a dovedné ruce 

školní rok 2018/19 

 

Vychovatelka: Jiřina Penzenstadlerová 

 

I v letošním roce pokračovala spolupráce mezi žáky SPgŠ a zařízením Hospice 

sv. Jana Nepomuka Neumanna. Skupinky žáků vytvořené v každé VS navštěvují 

pacienty každý týden v odpoledních hodinách, po předchozí domluvě 

s personálem již několikátý rok. Přicházejí potěšit písničkou, vlídným slovem, 

pohlazením, podílejí se na Mikulášské nadílce, vánočních koledách, 

velikonočním tvoření. 

Pro nové zájemce, respektive žáky z 1. ročníků, byla uskutečněna prohlídka 

zařízení s podrobným výkladem „Co je hospic“, seznámení s personálem. Nově 

jsou vytvořeny 3. skupinky z 1. ročníků., které navštěvují pacienty. 

Zájem o návštěvy pacientů mají většinou žáci s hlubším vztahem ke starým 

nemocným lidem a uvědomují si své poslání – potěšit, vykouzlit úsměv na tváři 

a zpříjemnit poslední dny života lidí zde pobývajících. Odměnou jim je radost 

z opakovaných návštěv u pacientů, kteří na žákyně čekají. 

Vedoucí pracovníci hospice si váží a děkují žákům za spolupráci. 

V předvánočním čase je pro žáky připravené pohoštění a drobný dárek za 

dobrovolnictví. Na konci 4. ročníku dostává každý dárek. 

I já jsem moc ráda, že v dnešní době existují mezi námi mladí lidé, kteří si 

udělají čas, a není jim osud těchto lidí lhostejný. 

 

Kroužek dovedné ruce probíhal podle volného času žáků. Pro provozní 

zaměstnance tento rok děvčata vyrobila vánoční dekoraci - sněhuláky. Zapojila 

se především děvčata z prvních, druhých ročníků a z gymnázia. Vyráběla si je 

jako dárky pro osobní potřebu. Dále se děvčata zapojila při podzimním, 

vánočním, Valentýnském, velikonočním tvoření, pečení, výzdobě chodeb 

a pokojů.  

 

Práce na zahradě 

školní rok 2018/19 

 

Vychovatelka: Jana Šimková 

 

1/ pokračování v úpravě prostoru před DM 

2/ pomoc při sezónních činnostech /pravidelná údržba květinových záhonů 

3/pokračování v osazování svahu pod DM 
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 „ Život a styl“ 

školní rok 2018/19 

 

Vychovatelka: Šárka Vandlíčková 

 

Také v letošním školním roce tento zájmový útvar pracoval. V průběhu roku 

jsme se sešli celkem 8 krát. Tentokrát jsme se zaměřili spíše na výrobu výzdoby 

na DM a také na výrobu dárečků pro účastníky připravované literární akce 

školy. Společně jsme také připravili oblíbený bazar oděvů ve studovně. 

V březnu, Měsíci knihy, jsme se věnovali naší knihovně. Společně jsme knihy 

přeskládali na policích a seřadili podle čísel výpůjčního katalogu. 

Adélka Iňová ze 3. B a Anička Kubalová z 1. A. se zapojily do zajímavého 

projektu organizace UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“. Během 

několika odpolední vytvořily v kroužku „Život a styl“ hadrové panenky, které 

zaslaly do adopce (prodeje). Cílem projektu „Panenka“ je získat finanční 

prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF. Každá panenka 

představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně v rozvojových 

zemích proočkováno proti dětským smrtelným chorobám. 

Program: 

9. 10. VESELÉ TUŽKY 

19. 11. VÝROBA ČERTŮ 1. ČÁST 

26. 11. VÝROBA ČERTŮ 2. ČÁST 

20. 2. VÝROBA DÁRKŮ PRO ŠKOLU 

4. 3. BAZAR ODĚVŮ 

19. 3. PRÁCE V KNIHOVNĚ 

30. 4. VÝROBA PANENEK PRO UNICEF 1. ČÁST 

14. 5. VÝROBA PANENEK PRO UNICEF 2. ČÁST 

 
9. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 (Zákon č. 106/1999 Sb., § 18, odst. 2) 

 ve vstupní hale školy vyvěšeny základní informace o škole 

 informace o studiu podávány průběžně ústně i písemně (informační 

letáky) 

 na webových stránkách školy (www.spgspt.cz) byly průběžně 

zveřejňovány aktuální informace 

 oficiální žádosti se týkaly pouze vydání kopií vysvědčení (celkem 7 ks) 

 

10. PRIORITY SPgŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19 

Ústřední priority (většinou trvalého rázu): 

 společným úsilím všech vyučujících a vychovatelek udržet úroveň 

kultivovaného chování žáků školy (trvalý úkol) 

 při výuce všech předmětů se zaměřit na přesnost myšlení a vyjadřování 

žáků (především schopnost logické a věcné argumentace) 
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 výrazný individuální přístup k žákům se zdravotními problémy 

 konzultace problémů žáků se specifickými poruchami s výchovnou 

poradkyní, průběžné sledování pokroku v práci s nimi 

 během školního roku důkladně a častěji sledovat plynulost zápisu 

průběžné klasifikace do systému Bakaláři - všichni vyučující 

 kontrola průběžné klasifikace třídním učitelem a konzultace s učiteli, kde 

hrozí neklasifikace z daného předmětu 

 optimální využívání modulu webových aplikací Bakalářů, postupně 

rozšiřovat o používání nových aplikací 

 průběžná aktualizace informačního monitoru a edukiosku pro žáky 

a zaměstnance školy – vedení školy 

 digitalizace učebních materiálů a knihovny kabinetu jazyků  

 pokračovat v ověřování funkčnosti praxe v oboru PL, její postupná 

optimalizace, zlepšování spolupráce se základními školami  

 modernizace výuky (nákup PC a notebooků pro použití ve výuce i pro 

domácí přípravu učitelů, nákup nových dataprojektorů, dovybavení a 

údržba keyboardových učeben, nákup nových pomůcek do kabinetů) 

 pokračující příprava metodických materiálů z praktických lekcí ve VV, 

DV a LJP pro potřeby vyučujících a žáků školy 

 uspořádat maraton sportovních her ve škole 

 vyhodnotit nejvšestrannějšího a nejlepšího sportovce školy 

 podporovat informovanost žáků v oblasti finanční gramotnosti pokračovat 

se systémem ověřených přednášek a workshopů 

 zavedení průkazu žáka – 4. ročníky (zápis kurzů, praxe, ostatních aktivity) 

 pokračovat ve všestranné propagaci školy na veřejnosti (kulturní akce, 

trhy pracovních příležitostí, webové stránky školy, spolupráce s MŠ, ZŠ, 

DDM a dalšími organizacemi) 

 postupně obnovovat nábytek a opravovat elektroinstalace na domovech 

mládeže v závislosti na dostupných finančních prostředcích 

 zlepšovat estetický vzhled učeben a kabinetů učitelů 

 modernizovat vybavení kabinetů ve škole, zejména nábytkem 

 

Aktuální priority 

 příprava celostátní recitační přehlídky Pedagogická poéma Prachatice 

2019 

 příprava oslav 70. výročí školy, mapování a plánování možných aktivit 

 využívání softwaru „Školka hrou“ žákyněmi 3. ročníků a vyučujícími 

praxe 

 

Strategie postupu: 

 Oblast řízení 

 zkvalitňovat kontrolní činnost vedení (u pedagogických pracovníků 

se zaměřením na využívání dostupné techniky a na uplatňování 

inovativních metod výuky podle ŠVP a přípravu žáků na státní 
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maturitní zkoušku; u provozních zaměstnanců na racionální 

využívání pracovní doby a kvalitu práce) 

 zaměřovat se na podporu role třídních učitelů a jejich následnou 

kontrolu v oblasti koordinace činností a komunikace mezi třídou 

a dalšími subjekty 

 zapojení školy do projektů - s cílem podpořit inovaci výuky a získat 

dostupné finanční prostředky na modernizaci školy 

 v maximální možné míře propagovat školu na veřejnosti (webové 

stránky školy, denní tisk, spolupráce se školami a organizacemi 

v Prachaticích i mimo ně, prezentace SŠ, soutěže a přehlídky atd.), 

abychom podpořili možnost výběru kvalitních žáků v přijímacím 

řízení pro další školní rok 

 

 Oblast materiálně technického zabezpečení činnosti 

 pokračovat ve zlepšování pracovního prostředí tříd, kabinetů a DM 

(podle finančních možností pokračovat v nákupu nového nábytku a 

moderních ICT technologií) 

 dokončit celkové zateplení hlavní školní budovy, doplněné 

o regulaci topení v celé budově, součástí akce je též vybudování 

systému vzduchotechniky ve všech učebnách – finální fáze 

 modernizace počítačové sítě celé školy - průběžně 

 zřízení nového školního rozhlasu – hotovo, ověřuje se funkčnost 

 zavedení nové digitální telefonní ústředny - hotovo 

 

 Oblast odborného personálního zabezpečení činnosti subjektu 

 udržovat stav plné kvalifikovanosti učitelů 

 podporovat další vzdělávání pedagogů také v oblasti tvorby 

a realizace projektů a zajistit návaznost jejich využití při výuce 

(využívání připravených digitalizovaných učebních materiálů) 

 nadále zvyšovat informační gramotnost učitelů (práce 

s elektronickou třídní knihou, programem Bakalář a IT tabulemi, 

další tvorba digitalizovaných učebních materiálů) 

 

 Oblast výchovně vzdělávacího působení subjektu 

 pokračovat v účasti na akcích Asociace středních škol v souvislosti 

s výměnou informací a zkušeností  

 za podpory vedení, třídních učitelů, výchovné poradkyně 

a metodika prevence udržovat příznivé klima na škole v oblasti 

komunikace mezi subjekty, udržovat podnětné pracovní prostředí, 

podporovat vědomí sounáležitosti žáků a pedagogických 

pracovníků se svou školou 

 zajistit účast vyučujících a žáků školy na projektech, přehlídkách a 

soutěžích v rámci jejich profesní přípravy a aktivní účasti na 
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občanském a kulturním životě společnosti, pořádat vystoupení 

souborů a výstavy žákovských prací pro prachatickou veřejnost 

 

 Oblast spolupráce s veřejnou a odbornou sférou, popularizace činnosti 

subjektu 

 i nadále využívat všech dostupných prostředků k prezentaci školy 

na veřejnosti (denní tisk, spolupráce se subjekty v rámci města 

a celého Jihočeského kraje, pravidelně doplňované internetové 

stránky školy, účast na prezentacích SŠ, účast na soutěžích 

a přehlídkách, akce pro děti různých věkových kategorií v rámci 

výuky i mimo ni, podílet se na charitativních akcích atd.). 

 spolupráce s výchovně vzdělávacími a sociálními subjekty v rámci 

kraje  

 pokračující spolupráce se zahraničními partnery školy (Zwiesel, 

MŠ v Rakousku) 

 

11. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

Obsahuje materiály ze školní kroniky, která dokumentuje různorodé školní akce.  

 

 

Zpracovali: Mgr. Antonín Krejsa 

                        ředitel školy 

                   Ing. Jana Kotrchová 

                       zástupkyně ředitele 

                    Mgr. Ivana Blažková 

                        vyučující školy 

      

 Výroční zpráva schválena Školskou radou dne 14. 10. 2019. 

 

 

                                                                           ………………………………. 

 Mgr. Antonín Krejsa 

                   ředitel školy 



77 

 

Přílohová část 

1. Budova školy po rekonstrukci 
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2. Lyžařský kurz 2. ročníků 
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3. Celostátní hudební festival SPgŠ, Kroměříž, soubor Fontána (ved. P. Sovová) 
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4. Jedno z mnoha vystoupení souboru Cink (ved. J. Vopálka) 

 

 
 

 

 

 



81 

 

5. Školní akademie – některé aktivity z bohatého programu 
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7. Jedno z vystoupení žákyň školy připravené pro děti (pásmo, 1. B, ved. 

I. Blažková) 

 

 
 

 

8. Vystoupení Cinku a Klarinetového souboru /ved. J. Vopálka, J. Hovorka) 
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9.Návštěva ekocentra Dřípatka v Prachaticích 
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