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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 
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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 

• Dominika 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 5 155 

 
Pedagogické 
lyceum 

78 - 42 - M/03  4 96 

Celkem     251 

VOŠ Sociální práce 75 – 31 – N/01 denní, 3leté 3 28 

 Sociální práce 75 – 31 – N/01 
dálkové, 
3,5leté 

1 11 

Celkem    13 290 

 
 
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  
Mgr. Martina Bošková Pivoňková VŠ, AJ  
PhDr. Jana Břendová VŠ, DE - ON - CJL předsedkyně PK 

Mgr. Marcela Haspeklová VŠ, AJ - HV  
Mgr. Jan Hovorka VŠ, HV  
Mgr. Jitka Hyrmanová VŠ, CJL – HV, ODV výchovná poradkyně 

Mgr. Chánová Pavla VŠ, PED - spec. PED TU 

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. Krejsová Marie VŠ, BI, TV  
Mgr. Malá Anna VŠ, AJ  
Mgr. Libor Nechoďdomů VŠ, MAT - FY ICT technik 

Mgr. Michaela Pártlová VŠ;ČJ-PS TU 

MgA. Hana Patrasová VŠ, DV - spec. PED  
Mgr. Jana Pavlíčková VŠ, CJL - HV předsedkyně PK, TU 

Mgr. Klaudia Pospíšilová VŠ, PED metodik prevence, TU  
Mgr. Jiří Slad VŠ, DE - PED předseda PK, TU 

Mgr. Petra Sovová VŠ, CJL - HV TU 

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

Mgr. Stará Lea VŠ, TV, PS  
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  
Mgr. Vejvodová Miroslava VŠ, AJ, TV TU 

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

Mgr. Marie Vopálková VŠ, BI - MAT TU 

Mgr. Pavel Vaculka VŠ - právo  
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Mgr. Světlana Růžičková externí pracovnice VOŠ  
Mgr. Lenka Psutková/ externí pracovnice VOŠ  
   
 Vychovatelky DM  
Petra Kišová SŠ (SPgŠ) vedoucí vychovatelka 

Veronika Bubeníková SŠ (SPgŠ) - VŠ  
Kristýna Podsedníková SŠ (SPgŠ)  
Radka Eichnerová SŠ (SPgŠ)  
Hana Krafčiková SŠ (SPgŠ)  
Jiřina Penzenstadlerová SŠ (SPgŠ)  
Jana Šimková SŠ (SPgŠ)  
Šárka Vandlíčková SŠ (SPgŠ)  
 

Provozní zaměstnanci školy a DM 

Jméno Pracovní pozice 

Pavla Patrajová účetní 
Marta Koubová hospodářka 

Jindřiška Pokorná sekretářka 

Tomáš Balcer technik školy 

Zdeněk Kuna 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 2020/21: 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 71 71 30 30 

PL 78-42-M/03 39 42 28 28 

 
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 
 

Opravné 
zkoušky  

Průměrný 

prospěch 

1. A 32 18 14 0 0 1,465 

1. B 19 0 19 0 0 2,330 

2.A 28 6 22 0 0 1,797 

2. B 28 6 22 0 0 1,911 

2. C 20 2 16 2 1 1,772 

3. A 32 20 12 0 0 1,445 

3. B 26 6 20 0 0 1,763 

4. A 34 7 27 0 0 1,690 

4. B 30 7 23 0 0 1,853 

Celkem 249 72 175 2 1 1,781 

 
Do 30. 9. 2020 dokončilo 15 žáků úspěšně klasifikaci za druhé pololetí, jedna žákyně 
vykonala úspěšně opravnou zkoušku. Jedna žákyně opravnou zkoušku nekonala. 
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Hodnocení chování za celou školu a školní rok 

Snížená 
známka 
z chování 

Pochvaly Napomenutí a důtky 

ředitele třídního učitele ředitele třídního učitele 

0 32 69 0 0 

 
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 34 8 26 9 9 0 

PL 30 5 25 10 8 2 

 
Rozbor uplatnění absolventů 

 
obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (34 absolventů)  
 
Studium na VŠ Studium na 

jazykové škole, 
VOŠ či 
konzervatoři 

Zaměstnáni 
v oboru  

Zaměstnáni mimo 
obor, neumístěni, 
jiné 

23 3 6 2 

 
obor Pedagogické lyceum (30 absolventů) 

 
Studium na VŠ Studium na 

jazykové škole či 
VOŠ 

Zaměstnáni 
v oboru 

Zaměstnáni mimo 
obor, neumístěni, 
jiné 

19 3 4 4 
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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL  
 

b) Ostatní 
 
1) Všeobecná zdravotní pojišťovna – kontrola plateb pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 
pojistného – 25. 9. 2019 – Milena Mrázová. 
Přeplatek ve výši 1596,- bude plátci vrácen do jednoho měsíc 

 
3) Okresní zpráva sociálního zabezpečení – kontrola plateb pojistného a 
dodržování ostatních povinností plátce pojistného – 21. 10. 2019 – 
Lenka Hessová. 
Kontrolou nebyly shledány žádné závažné závady.  
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7. ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA SOCIÁLNĚ 
PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

• Hodnocení školního roku 2019/2020 z pozice výchovného poradce 
SPgŠ Prachatice 

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 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 
podnětů 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    

• s TU řešeny připomínky žáků či rodičů 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 
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 
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(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 
• 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   

• přehledy o maturitních zkouškách, o studiu či o profesním uplatnění 
absolventů školy 

 
březen-červen: 

• distanční forma výuky: 
• online konzultace s TU o specifikaci a řešení problémů žáků ve 

vyhlášeném nouzovém stavu v době pandemie 
 

Vzdělávání: 

• online webinář pro výchovné a kariérové poradce „Etiketa s lehkostí“ 

• online webinář pro výchovné a kariérové poradce „Rozvoj kompetencí 
pro volbu povolání v době strukturálních ekonomických změn“ 
 

Priority: 

- aktivity a služby v oblasti řešení problémů a obtíží žáků v učení 
a chování 

- rozhodování při volbě dalšího vzdělávání 
- narušení sociálních vztahů ve třídě a otázky psychohygieny ve 

školním prostředí 
- 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 

- plány pedagogické podpory, speciálně vzdělávací potřeby žáků, 
mimořádně nadaní žáci 

 
         Mgr. Jitka Hyrmanová 

•  
 
 
 

 



14 
 

Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů 

 
Metodik prevence: Mgr. Klaudia Pospíšilová 

 Aktivity ve šk. roce 2019/2020:  
• 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), který spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem 
a třídními učiteli, v případě potřeby i s odborníky zabývajícími se 
prevencí rizikového chování. Výše jmenovaní tvoří na škole preventivní 
tým, který řeší problémy týkající se rizikového chování žáků. 

• ŠMP (školní metodik prevence) má pravidelné konzultační hodiny a je 
k dispozici žákům i učitelům, kdykoliv podle individuální domluvy.  

• Pro prevenci rizikového chování je klíčové utváření a udržování 
prosociálního klimatu školy. Řada témat týkajících se prevence 
rizikového chování je součástí výuky v předmětech pedagogika, 
psychologie, praxe, osobnostní a dramatická výchova, občanská nauka 
a realizována v rámci výuky jednotlivými pedagogy v rozsahu 
vyplývajícím ze školního vzdělávacího programu. 

• Nedílnou součástí prevence rizikového chování na škole je nespecifická 
prevence realizovaná v rámci zájmových a volnočasových aktivit, které 
škola nabízí, či organizuje ve spolupráci se sociálními partnery. Jsou to 
příležitosti, kdy se žáci školy se podílejí na realizaci kulturních 
a výchovných akcí pro veřejnost (pro věkově rozmanité cílové skupiny, 
např. děti předškolního a školního věku, seniory, pacienty hospicu). Žáci 
tak mají možnost vytvářet programy, ve kterých se učí reagovat na 
potřeby dané cílové skupiny, vyzkoušet si komunikaci s výše zmíněnými 
cílovými skupinami, což napomáhá rozvíjet jejich profesní kompetence, 
zejména komunikační a sociální. 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. 

• 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. 
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Poradenská činnost ŠMP je přednostně zaměřená na řešení aktuálních 
problémů žáků. Jedná se o individuální konzultace s žáky, metodickou 
podporu učitelů v rámci uchopení a řešení daného problému. Spolupráce 
s třídními učiteli, vedením školy a externími odborníky realizuje dle 
aktuálních potřeb. 
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 pro žáky v rámci preventivní práce ve školním roce 2019-
2020: 

Adaptační kurz pro první ročníky s využitím zážitkových aktivit 
zaměřených na seznámení a vytváření spolupracující atmosféry ve třídě 
podporuje rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí. Napomáhá tím 
nastartovat žádoucí vztahy a spolupráci v třídním kolektivu 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. Přechod ze základního do 
středního vzdělávání vyžaduje i změnu učebního stylu. Žáci jsou 
seznámeni s technikami efektivního učení i podpůrnými prostředky 
v rovině zdravého životního stylu. Jak se učit k maturitě – praktický 
seminář technik učení, zvládání stresu z velkého objemu maturitního 
učiva pro žáky čtvrtých ročníků – podporuje rozvoj kompetencí 
sebeovlivňování. Vzhledem k distančnímu vzdělávání v převážné části 
školního roku byla tato aktivita realizována v omezené míře. 
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. Cílem další exkurze 
byl KreBul, o.p.s. kde byli žáci seznámeni s aktivitami projektových 
pracovišť, jejichž klientela zahrnuje řadu cílových skupin např. děti, 
mládež, lidi se zdravotním postižením i seniory.  
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. 
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Bezpečně o prázdninách - jak se vypořádat s tématy rizikového chování 
souvisejícího s drogami, sexem, dopravními situacemi, a jinými 
prázdninovými situacemi (všechny ročníky), aktivita obvykle zařazována 
ke konci školního roku. Vzhledem k distanční výuce nebyla realizována. 
 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost:  
Účast na setkání školních metodiků prevence. 
 
4/ 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.  
 
5/ 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 
i profesního směřování bylo obohaceno zapojením do realizace šablon, 
které se staly pramenem nových zkušeností a inspirace, jenž bude 
využívána i v následujících letech. 

6/ 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) 
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7/ Priority pro školní rok 2020/21 

• Podporovat třídní učitele v řešení problémů žáků souvisejících 
s rizikovým chováním, podporovat třídní učitele v utváření prosociálních 
vztahů v třídním kolektivu. 

• Nadále 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 se sociálními partnery na aktivitách podporujících prevenci 
rizikového chování. 

• Další vzdělávání školního metodika prevence a pedagogického sboru 
v oblasti prevence rizikového chování v rámci možností aktuální nabídky 
poskytovatelů DVPP. 

• Nadále zapojovat žáky vyšších ročníků do adaptačního kurzu prvních 
ročníků v rámci jejich učební praxe nebo v jiných aktivitách. 

Zpracovala: Mgr. Klaudia Pospíšilová, školní metodik prevence 

 
8. ZPRÁVA O PEDAGOGICKÝCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

a/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
• Doktorandské studium UKF v Nitře – PaedDr. Bečvářová 

• Seminář – „Hra jako nejpřirozenější forma ve výuce němčiny“ – NIDV  
Č. Budějovice 

• Webinář - Boomerang Grammar errors - Venture Books (M. Bošková 
Pivoňková) 

• Webinář - Widening the vocabulary Word - Venture Books (M. Bošková 
Pivoňková, A. Malá) 

• Kurzy hodnotitele ústní maturitní zkoušky a další kurz hodnotitele pro 
žáky s PUP (A. Malá) 

• Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků na SŠ, 
Contexta – Č. Budějovice (S. Kabelová) 

• Podnět – dobrý přítel příběhů (Trnková) 

• Dramaturgie přednesu (Pavlíčková, Pártlová, Trnková, Sovová) 

• Práce s loutkou (Pavlíčková) 

• Struktura vědomostí v informaticky zaměřených předmětech (P. Chánová) 

• Výuka online (P. Chánová) 

• Konference o vzdělání II (P. Chánová) 

• Školení k projektu Komenský (P. Chánová) 
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• Osobnostní rozvoj v učitelském povolání (P. Chánová) 

• Hudbou za poznáním (K. Pospíšilová) 

• Hudební dílny a workshop Polytechnické výchovy v MŠ (K. Pospíšilová) 

• Poruchy řeči a komunikační dovednosti v předškolním věku  
(I. Kotěšovcová, L. Stará) 

• Užití technologie a její vliv na lidský mozek (I. Kotěšovcová, L. Stará) 

• Kurz Základní normy zdravotnických znalostí (I. Kotěšovcová) 

• Posilování komunikačních kompetencí pedagogů (M. Pártlová) 

• EET, e-neschopenka (J. Kotrchová) 

• Někteří pedagogičtí pracovníci vedou vzdělávací kurzy, jsou členy 
odborných porot, publikují. 
 

b/ Environmentální výchova  
 

Všechny vyučované předměty mají zařazená témata se zaměřením na 
environmentální výchovu. 
Předmět biologie má velké možnosti pro uplatnění environmentální výchovy. 
Na 2. pololetí byla naplánovaná návštěva CEV Dřípatka v Prachaticích. Ve 
dnech 25.2. a 3.3. 2020 se žáci 3. A a 3. B zúčastnili čtyřhodinového výukového 
programu „Člověče, (ne) kup to, aneb co je doma, to se počítá“, který je 
zaměřený na odpady, jejich třídění a recyklaci. Na závěr si každý mohl velmi 
jednoduchým způsobem vyrobit dárkový papír ze starého skartovaného papíru. 
Techniku výroby mohou tak použít i v praxi s dětmi. Další plánované akce (Jak 
roste chléb na CEV Dřípatka a návštěva ČOV Prachatice) se z důvodu 
koronavirové  epidemie neuskutečnily. V lednu (28.1. 2020) se ještě třída 3. B 
zapojila do besedy s V. Hoškem, fotografem NP Šumava, o ekologických 
problémech Šumavy. 
Se základními ekologickými problémy současnosti a s ochranou a tvorbou 
životního prostředí se žáci hlouběji seznamují ve třetím ročníku v tematickém 
celku „Ekologie“ a „Člověk a životní prostředí“. Ve školním roce 2019-20 však 
byla tato část řešena distančně výběrem ekologických témat a jejich 
zpracováním v prezentacích, které byly zasílány pouze vyučujícím biologie. 
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. 

                                                                          Zpracovala Mgr. M. Vopálková 
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c/ Zahraniční aktivity 

Organizovala především komise cizích jazyků. 
Jazykový pobyt žáků a návštěva 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. 

 
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 

• Knihovna Prachatice 

• Portus Prachatice 

• ICM Prachatice 

• KreBul o. p. s. 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 

• OR AŠSK 

• Sportovní zařízení města Prachatice 

• Okresní soud Prachatice 

• Evropská unie 

• Farnosti 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  
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• 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 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 

• kroužky – sportovní hry, sportovní gymnastika 

• 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 2019/2020 

• soutěže, olympiády a vystoupení žáků  
prezentace ročníkových prací žáků 4. B 
Pedagogická poema – školní kolo a celostátní kolo v Prachaticích 
 celostátní festival Den poezie  
 Olympiáda v českém jazyce  
 Literární soutěž Čapkoviny 
Výtvarně-dramatický projekt MIKULÁŠ, S ČERTY JSOU ŽERTY 
BAREVNÉ VARIACE - výtvarně-dramatický projekt pro seniory 

o Pilulky - představení ve formě improvizačního zápasu se 
středoškolským týmem v Plzni (Moving Station) 

o Účast na atletické soutěži Corny – družstvo dívek - 8. místo krajské 
kolo 

o Okresní kolo soutěže ve florbalu – 2. místo 

o  CINK – 9 koncertů 

o Fontána – 5 koncertů 

o Příležitostné vystoupení skupin či sólistů – čajovna, Muzeum 
loutky a cirkusu v Prachaticích a v Újezdu u Vodňan 

o Vánoční jarmark aneb babička vypravuje – pro MŠ  
o oblastní soutěž Hory, jak je ne/známe 1. a 2. místo a čestné uznání – 

Naděje Písek 

o obeslána práce „NEZAPOMENEME“ vyhlášená UK Praha 
a Svazem měst a obcí pod záštitou Parlamentu ČR a Ministerstva 
kultury 
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o výstavy výtvarných prací žáků v prostorách školy 

o karaoke maraton pro speciální třídu ZŠ Zlatá stezka v Prachaticích 

o beseda o zdravé výživě pro žáky školy 

o školní a okresní kolo olympiády v anglickém a německém jazyce 

o kurz němčiny pro 1. ročníky v rámci projektu Jazykové 
kompetenční centrum pro němčinu a češtinu, projekt podpořený 
programem příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko 

o ČOJČ – účast na projektech „Brýlen Rauš“ a „Textory“ 

o účast na projektu ČOJČ – internetový průvodce Companion  
o Den poezie v německém jazyce 

o výstava „Bedeutende Tschechen“ 

 

• kulturní a vzdělávací akce 
o přednáška M. Grillové – Bible  
o exkurze do Prahy na divadelní představení Maryša (mlčí) souboru 

Depresivní děti touží po penězích a na Neviditelnou výstavu 

exkurze v 1. Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje České 
Budějovice a v DD Koryto u Zbytin 
exkurze v Portusu Prachatice, v Montessori Prachatice a v KreBulu 
exkurze pro žáky 2. a 3. ročníků s vyučující v MŠ v Rakousku v rámci projektu 
BIG AT CZ 

o exkurze na téma Židovské tradice, zvyky, kultura 

o beseda na téma Kultura, světová náboženství 
o zapojení žáků do projektu Proměny a Komenský 2020 

o přednáška Mgr. M. Schimové  – Testování školní zralosti v PPP  
o beseda Mgr. H. Maříkové Modlitbové – Psychoterapie v praxi 
o realizace plaveckého a lyžařského kurzu  
o kurz malby v plenéru (specializace 4. ročníku PL) 

o Dřípatka - „Člověče (ne)kup to, aneb co je doma, to se počítá“ 

o Beseda o NP Šumava s fotografem V. Hoškem 

o Holidays and celebrations (akce komise CJ) 

o Christmas Tea Party (akce komise CJ) 

o jazykový pobyt žáků v Gmündu, Karlsteinu a Heidenreichsteinu 

 
 
 
 
 
 
 
g/ Účast školy v projektech 
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• Česko-rakouský projekt BIG ATCZ5 týkající se příhraničních MŠ – 13 
žákyň absolvovalo jazykový pobyt s návštěvou MŠ v Rakousku 
(Interkulturelle Bildung für Kinder und Erwachsene). 

• Projekt Proměny, Komenský 

• ČOJČ - účast na projektech – Textory, Brýlen Rauš 

• Recyklohraní – třídíme papír, plasty, hliník, sbíráme elektroodpad. 
 
h/Hodnocení práce předmětových komisí 
 
Český jazyk a literatura 

1/ Složení komise: Mgr. J. Pavlíčková, Mgr. M. Pártlová, Mgr. M. Trnková, 
Mgr. J. Kaňka, Mgr. I. Blažková 

 
2/ Aktivity ve šk. roce 2019/2020:  

• soutěže a vystoupení žáků  
- Pedagogická poema – školní kolo (8.10. - postup Tušlová, Tesařová, 
Rayová) a celostátní kolo v Prachaticích (6. – 9. 11.) – komise CJL a 
ODV 

- celostátní festival Den poezie (5. – 16. 11)  
- Olympiáda v čj (školní a okresní kolo, Hauslová – postup do krajského 

kola – neuskutečnilo se) 

- Literární soutěž Čapkoviny  
• návštěvy kulturních akcí 

- Divadlo na Vinohradech – 3. B  
- Divadélko HK – ve školní tělocvičně  

• exkurze 
- Mě knihovna PT (1. roč.) 

• projekty 
- v rámci Dne poezie projekty jednotlivých tříd, výsledky prezentované 
vizuálně v prostorách školy (Podzimníčci, Obrazová experimentální 
poezie, fotografie vs. vlastní texty) 

• přednášky 

- přednáška M. Grillové– Bible  
 zájmové aktivity se žáky 

- Literárně hudební večer v čajovně U Hrušky 

• další aktivity 
- Den otevřených dveří  
 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

- Podnět – dobrý přítel příběhů (Tr) 

- Dramaturgie přednesu (Pa, Pt, Tr, So) 

- Práce s loutkou (Pa) 

- příprava metodického materiálu pro výuku LJP pro 2. ročník (Bl) 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 
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- spolupráce s městem PT, knihovnou PT 

 
5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

- členové komise odpovědně pracovali v době distanční výuky 

- spolupráce s komisí DV, Vv, Hv 

- doplnění knižního fondu ŽK 

- samostudium, zvyšování kvalifikace, hledání nových pramenů, 
aktualizace poznatků 

 
6/ Rezervy a přijatá opatření: 

- individuální konzultace se slabými žáky a maturanty – laxní 
přístup žáků k nabízeným možnostem 

- vzhledem k distanční výuce lze maturity považovat v rámci 
celorepublikového průměru za uspokojivé. Příčiny neúspěchů u 
maturit z čj ve školní části vidíme v podcenění samostudia v době 
distanční výuky, v neúměrně vysoké absenci v době školní 
docházky a především nezájmu o četbu a práci s textem. 
- návrh na zavedení povinného logopedického vyšetření v rámci 
přijímacího řízení na PMP SPgŠ v důsledku narůstajících 
problémů v mluveném projevu či deklarovat nepřijetí žadatelů 
s logopedickými vadami nebyl akceptován – doporučujeme 
inspirovat se na školách, kde tohoto nástroje využívají 

- opět konstatujeme obecně malou připravenost až nepřipravenost 
žáků na přijímací řízení z řečových dovedností 
 

7/ Priority pro další školní rok 

- Pedagogická poema (školní kolo) 8. 10. – výběr nejlepších, kteří 
pojedou do Brna 

- zúčastnit se letošního ročníku Dne poezie s tématem „Konec  
a počátek“ 

- zajistit pro žáky více divadelních představení v místě školy 

- zaměření se na čtenářskou gramotnost, podnítit v nich zájem o knihu/ 
četbu 

- besedy s literáty, spisovateli 
- čtenářský klub (občasná setkání a diskuze nad přečtenou knihou)  
- zaměřit pozornost na výuku CJL v dalším ročníku oboru Praktická 

sestra 

 
Za komisi CJL: Mgr. Jana Pavlíčková 

 
 
 
 

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

 
2/ Aktivity ve šk. roce 2019/2020: 

• soutěže, vystoupení žáků a projekty: 

- výtvarně-dramatický projekt MIKULÁŠ – pro odbor kultury, školství 
a cestovního ruchu MěÚ Prachatice a veřejnost na Velkém náměstí 
v Prachaticích (výtvarné a dramatické aktivity - tvorba čertovského 
stromu, hod na čertovský cíl, vytváření čertíků, čertí rej a tanec s dětmi 
aj.) 

- výtvarně-dramatický projekt S ČERTY JSOU ŽERTY – pro PORTUS, 
o.p.s. Prachatice a PORTUSÁČEK – čertovská nadílka spojená 
s tanečními kreacemi, pásmem básniček a pohádek 

- vánoční besídky pro školská zařízení (MŠ, ZŠ Prachatice) 

- BAREVNÉ VARIACE - výtvarně-dramatický projekt pro seniory ve 
spolupráci se SeniorPoint a KreBul, o.p.s. a MěÚ Prachatice (Hankou 
Rabenhauptovou) 

- cyklus vánočních programů a lekcí pro mateřské a základní školy, ve 
spolupráci s PK Px a PK VV 

- školní kolo Pedagogické poemy (příprava žáků na kategorie přednes, 
čtení a improvizované vyprávění) 

- celostátní kolo Pedagogické poemy, příprava a realizace (ve spolupráci 
s PK CJL), vedené dílny improvizovaného vyprávění, divadelní 
představení v rámci PP - divadlo PNUtí: Vonička lidové poezie 

- vedení improvizačního týmu Pilulky - představení ve formě 
improvizačního zápasu se středoškolským týmem v Plzni (Moving 
Station) 

- příprava žáků na Třeboň poetickou (krajské kolo Wolkerova 
Prostějova - festivalu přednesu a divadla poezie pro Jihočeský kraj) 

- příprava žákyň na přijímací zkoušky na katedru výchovné dramatiky 
DAMU Praha 

Prostřednictvím aktivit PK DV získávají žáci praktické dovednosti v práci 
s různými cílovými skupinami (děti MŠ, žáci ZŠ, senioři), plní prakticky cíle 
RVP, získávají profesní kompetence a přispívají k dobrému jménu školy. 
 

• soutěže a vystoupení žáků 

- školní kolo přehlídky PEDAGOGICKÁ POEMA – ve spolupráci s PK 
CJL 

- celostátní přehlídka PEDAGOGICKÁ POEMA – ve spolupráci s PK 
CJL 

 
• návštěvy kulturních akcí  

- návštěva divadelních představení v rámci Přehlídky loutkového 
divadla v Muzeu české loutky a cirkusu 

 (návštěvy kulturních akcí omezeny - COVID-19) 
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• exkurze  

- exkurze do Prahy na divadelní představení Maryša (mlčí) souboru 
Depresivní děti touží po penězích a na Neviditelnou výstavu 

(exkurze omezeny - COVID-19) 

 
• ročníkové práce  

- skupinové nebo individuální výstupy pro děti MŠ, žáky ZŠ, seniory 
(lekce, pohádkové inscenace, žákovské filmy) 

- zásobníky her a cvičení (digitálně, fyzicky) 

- scénář (1. a 2. ročníky) 

- písemná příprava na lekci či projekt DV (3. a 4. ročníky) 

 
• projekty  

- Barevné variace – pro SeniorPoint a KreBul, o.p.s. Prachatice 
- Den rodiny – pro KreBul, o. p. s. Prachatice 
- S čerty nejsou žerty – happening na Velkém náměstí pro MěÚ 

Prachatice  
- Mikuláš – pro DS Portusáček a Portus, o. p. s. Prachatice 

• zájmové aktivity se žáky 

- Pilulky – improvizační liga 

 
3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

Učitelé sami pracují jako porotci dramatických a recitačních přehlídek, 
celostátních dílen a soutěží, lektoři metodických seminářů pro učitele MŠ a ZŠ. 
 
PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D. 

- lektorská a metodická činnost (semináře pro učitele MŠ a ZŠ - ve 
spolupráci s PF ZČU v Plzni, PF UKF v Nitre, KreBul, o. p. s., 
Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o. p. s., krajská 
centra vzdělávání, MAS Šumavsko, MěÚ Prachatice) 

- publikační činnost (Kreativita v pedagogické praxi, Výtvarná 
dramatika, příprava 2. dílu Pracovních listů z DV) 

- člen poroty O Štít a Štítek města Prachatic, Dětská scéna Český 
Krumlov 

- režisér a vedoucí DS Rarášek 

- zvyšování kvalifikace v rámci doktorandského studia – 
Ph.D.(ukončení 26.8.2020) 

 
MgA. Mgr. Hana Patrasová 

• kurátor 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.  
• člen poroty celostátní přehlídky Poema v Prachaticích 
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• vedoucí improvizační ligy Pilulky 

• recitátorka – laureátka Mezinárodního festivalu poezie ve Valašském 
Meziříčí, cena poroty Wolkerův Prostějov, večery poezie, komponované 
pořady, členka divadla PNUtí – představení pro děti i dospělé 

 
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, TV Šrumec, SeniorPoint a 
KreBul, o. p. s. 
 
5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

• spolupráce vyučujících dramatické výchovy a jednotný postup výuky  
a hodnocení 

• zkvalitňování kvalifikačních předpokladů, další vzdělávání 
• příprava praktických maturitních výstupů, recitačních soutěží, celostátní 

dílny, projekty s přesahem do regionu, příprava k přijímacím pohovorům 
na PF a DAMU 

• propojení teorie a metodiky dramatické výchovy s pedagogickou praxí 
a přímá realizace „v terénu“ předškolních a školních zařízení 

• 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 výtvarného  
a spotřebního charakteru (papíry, pastelky, tužky, čtvrtky, balicí papír aj.), 
plastové boxy na materiál, tavná pistole, nákup odborných publikací 
(obnova knihovny) 

• postupně zlepšit materiální vybavení – knihovna (nebo systém polic), 
úložné prostory -vestavěná skříň (či systém polic), konferenční stolek 
(kabinet) 

 
7/ Priority na škol. rok 2020/2021: 

• posilovat nároky na slovní projev a komunikaci žáků, schopnost 
prezentace, argumentace 

• učit se učit, tj. posilovat kompetence k učení 
• zvýšit náročnost na metodické znalosti žáků v návaznosti na potřeby 

pedagogické praxe a RVP PV, RVP ZV (cíl, úkoly, metody) 

• využívat ICT při lekcích DV 

• pokračovat ve tvorbě podpůrných metodických materiálů 
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• dále spolupracovat s výchovně-vzdělávacími zařízeními i institucemi 
města a sdělovacími prostředky 

• pokračovat v metodické a lektorské činnosti vyučujících DV 

• zkvalitnit materiální podmínky pro výuku DV (knihovna, vestavěná skříň 
na pomůcky, výtvarný materiál, oprava dveří) 

 
 
                                            Za PK DV PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph. D. 
 
Výtvarná výchova 

1/ Složení komise: PaedDr. Ivana Bečvářová, Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Jiří 
Stejskal 
 
2/ Aktivity ve šk. roce 2019/2020: 

• soutěže, vystoupení žáků a projekty: 

o Prachatický Mikuláš pro hodné, zlobivé i hravé děti , prosinec 2019 

o Vánoční jarmark, aneb babička vypravuje, výtvarně dramatická 
dílna o zvycích, tradicích a historii Vánoc pro děti předškolního 
věku. (MŠ Zahradní a Skalka 40-50 dětí + 2.A), prosinec 2019 

o oblastní soutěž Hory, jak je ne/známe 1. a 2. místo, čestné uznání – 
březen 2020 Naděje Písek 

o obeslána práce „NEZAPOMENEME“ vyhlášená UK Praha  
a Svazem měst a obcí pod záštitou Parlamentu ČR a 
Ministerstva Kultury - duben 2020 

 
• exkurze –  

o V tomto školním roce se neuskutečnily žádné exkurse uvedené  
v tematickém plánu (Covid-19). 

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

v prostorách školy 

• výstavy  
o výstava při příležitosti rodičovských schůzek v prostorách školy 

(listopad 2019) 

o dílčí výstava 4. B VVS v prostorách školy a přilehlé chodby - 
krajinářský kurs 

o výstava maturitních prací 4. B, v rámci maturitního týdne 

 
• ročníkové práce: 

o Zpracována ročníková písemná prezentační práce na téma Grafitti 
(Šimečková Jitka) 

• další aktivity: 

o úspěšný průběh teoretických maturit PL 
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o relativně úspěšný průběh praktických maturit PL - slabší úroveň 
výsledků díky absenci výuky v rozhodujícím období před 
zkouškou, ztížené konzultace  

o Poema Prachatice 2019 – užitá grafika 

 
3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

o Den otevřených dveří – metodická činnost. (leden) 

o Informatorium, PORTÁL, Praha, 3 odborné články pro 
pedagogickou veřejnost MŠ (Bč) 

o publikační činnost, Kreativita v pedagogické praxi, Centrum 
aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání o. p. s. (Bč) 

 
4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty 

• Radniční listy, Město Prachatice, Římskokatolická farnost Prachatice, 
KREBUL 

 
5/ Výrazná pozitiva v práci PK:  

• kreativita a metodická zkušenost učitelů 

• spolupráce s MŠ, 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 

• studijní materiály postupně více přizpůsobit pro samostudium žáka 
a naučit ho s nimi pracovat. Problematické mohou být obrazové 
doprovody teorie umění, ke kterým nevlastníme autorská práva, 
 a absence učebnic pro metodiku v předškolních a školních 
zařízeních. 

• jednotliví vyučující průběžně pracují na studijních materiálech pro 
případ pokračování samostudia  

Plnění tematických plánů 

• Teoretické části samostudia probíhaly podle průběžně 
připravovaných materiálů. Projevila se absence učebnic pro 
metodiku VV v PV. 

• Teorie umění probíhala vlastním tempem a méně intenzivním 
opakováním s výjimkou 4. ročníku specializace - maturujících 
žáků. 

• Více pozornosti bylo věnováno metodikám tam, kde jsou 
k dispozici zpracované materiály vhodné pro samostudium žáků. 

• Praktická část byla přizpůsobena minimálním požadavkům na 
pomůcky a výtvarný materiál po dobu karantény tak, aby 
odpovídala tématickým okruhům a samostatné práci žáků bez 
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možnosti přímých konzultací v průběhu výtvarné činnosti. Tam, 
kde to bylo nezbytné (základy kresby v prvním ročníku PMP a PL), 
PK VV doporučuje tématické okruhy sloučit s obdobnými tématy 
pro upevnění dovedností ve 2 ročníku. Nebyly splněny okruhy 
modelování a grafika, které nelze realizovat distančně. Nebyly 
realizovány exkurse předepsané tématickým plánem. 

• V průběhu samostudia hrála hlavní roli aktivita každého žáka. Proto 
PK volila mírnější nároky na klasifikaci, ale požadovala splnění 
všech klíčových úkolů zadávaných na Bakalářích pro uzavření 
klasifikace za 2. pololetí. 

 
7/ Priority 2020/21 

• Vytvořit koncepci pro soubory nástěnných maleb na schodištích  
a odpočívadlech hlavní budovy – nedokončené z předchozího 
školního roku. 

• Stabilizovat úroveň slovního projevu a používání odborné 
terminologie při MZ a při metodice hodnocení výtvarných prací 
vlastních i prací ostatních. 

• Připravit žáky na formu samostudia, vedení korespondence a 
samostatné práce bez přímé supervize. 

 
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 2019/2020: 

• 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. 2020 

- Poema 6. 11. 2019 

b) v individuálních souborových vystoupeních:  
CINK - devět koncertů 

FONTÁNA - pět koncertů  

c) další příležitostné skupiny a sólisté  

- koncert v čajovně 

- hudebně komentovaná prohlídka Muzea loutek a cirkusu 
v Prachaticích  
- literárně-hudební večery v Újezdu u Vodňan  
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- vernisáže  
- adventní hudba pro hospic 

d) jiné aktivity  
- hudební aktivity vyučujících HV v jiných než školních hudebních 

souborech  
- do spolupráce v rozličných hudebních aktivitách se zapojují též 

hudebně talentovaní vyučující z jiných předmětových komisí  
        ◦     e) ročníkové práce - Nosková – 3. B –„Metal“; Hošková – 3. B 
„Příprava představení na otáčivém hledišti“; Levá – 3. B „Muzikoterapie“ 

              f) projekty - „Barevný podzim“ – hudebně, výtvarně, literárně a tanečně 
pohybová syntéza estetických aktivit 
 
3/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

• soustavná i příležitostná hudební spolupráce s kulturními a školskými 
institucemi města (Městská knihovna, Muzeum loutky a cirkusu, 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 

 
4/ Výrazná pozitiva v práci PK ve šk. r. 2019/2020: 

hudebně pedagogické aktivity členů PKHV provázela v průběhu celého školního 
roku vstřícná a harmonicky koordinovaná spolupráce, ačkoliv byly pracovní 
podmínky mimořádně ztížené společenskými problémy vzhledem k pandemii 
koronaviru. 
 
Poznámky k distančním formám výuky 

Při přecházení k distanční výuce se musely nacházet, optimalizovat a 
praktikovat méně obvyklé cesty ke komunikaci online. 
Všem třídám byly zasílány zprávy s přehledem témat zařazených podle časově 
tematických plánů aktuálního měsíce. 
K tématům z hudební nauky byly posílány výkladové studijní listy i se zadanými 
úkoly pro zpracování notových zápisů  
Ke každému novému tématu z hudebních dějin byl zaslán studijní list 
s případnými zvukovými doplňky (k hudebním stylům zařazeným do uvedeného 
časového harmonogramu výkladu a demonstrace) skladeb probíraného 
hudebního stylu.  
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V případě témat z hudební metodiky byl zaslán sumář studijních listů 
zaměřených na jednotlivé druhy hudebních činností i se stránkami formulací 
praktických úkolů.  
U všech činností byl zadán všeobecný úkol procvičovat zpěv písniček s hrou na 
hudební nástroj podle pokynů vyučujících hry na hudební nástroj. 
Kontrola poznání a pochopení jednotlivých tematických celků byla většinou 
zkoušena formou E - testu. 
Při výuce hry na hudební nástroj byla výuka vedena audiovizuálními formami 
interpretací a v dialozích při vysvětlování nácviku.  
Informace o úrovni zvládnutí zadaných úkolů pak byla získávána kontrolou 
audiovizuální nahrávky, kterou všichni posílali emailovou cestou svým 
vyučujícím /nacvičené etudy, skladby a písničky/.  

 
5/ Rezervy a přijatá opatření: 

Celkově byla narušená harmonická vyváženost možností stoprocentně 
úspěšného plnění formulovaných priorit i vzhledem k přechodu na distanční 
formy pedagogické práce. 
  
Priority předmětové komise HV pro pro školní rok 2019/2020 a jejich 
plnění 

1. Vzhledem k redukci počtu hodin teorie (1 hodina týdně) u HVS 2. a 3. 
ročníku PL přizpůsobit ŠVP. Pěvecké a instrumentální činnosti zcela 
přesunout do hodin hry na hudební nástroj. 
Všechny redukční aktivity byly transkripovány s plným nasazením a 
soustředěnou aktivitou. 

2. Akcentovat pravidelnost cvičení hry na hudební nástroj, obzvláště 
u začátečníků.  
Vše bylo sledováno a usměrňováno v hodinách prvního pololetí, při 
distanční výuce pak byl veden aktivní dialog v audiovizuálních formách. 

3. Při výcviku individuálního pěveckého projevu zdůrazňovat soustředěnější 
pozornost k vyvážené kontrole jednotlivých fází tvorby tónu a častějšími 
demonstracemi pěveckých úrovní podpořit a rozvíjet jistější a 
nezakomplexované výkony při osobní pěvecké aktivitě. 
Vše bylo sledováno a usměrňováno v hodinách prvního pololetí 

4. U 3. a 4. ročníků začleňovat častěji i přípravu „zpěvu z listu“. 
Realizace  probíhaly v prvním pololetí a v první části druhého pololetí 
školního roku. 

5. Při výuce hudební metodiky v HVM 3. ročníku PMP více zadávat 
tematické úkoly zorganizovaným pracovním skupinám, vést je 
k tvořivému zpracování. Hudební tvořivost žáků rozšiřovat v průběhu 
pedagogické praxe. 
Realizace byly praktikovány v prvním pololetí. 

6. Zhudebňování textů a jejich zápisu do not a kompozice drobných skladeb 
pro děti. 
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Realizace byly praktikovány v prvním pololetí. 
7. Zaměřit se na systematickou přípravu k úspěšnému provedení praktické 

i ústní maturitní zkoušky v oboru PMP i PL: jednotlivce více začleňovat 
do častějších vystupování před posluchači. 
Maximální soustředěnost na praktické a teoretické požadavky maturity 
byly před odchodem tříd 4. ročníku na souvislou pedagogickou praxi 
optimalizovány i s metodickými návody na optimální přípravu 
jednotlivých konkrétních témat. Po návratu do školy proběhly před 
nařízeným odchodem na domácí přípravu tři dny výuky. 
Maximální soustředěná generální příprava 14 dní před začátkem celého 
cyklu maturitních zkoušek musela dozrát k dokonalosti. 
Při vlastním provádění všech disciplín praktické maturitní zkoušky 
předvedly specialistky 4. A a 4. B většinou velmi solidní úroveň 
a demonstrovaly svou celkovou připravenost. 
Ústní maturitní zkoušku PMP konalo 7 žákyň, uspělo 5, neuspěly 2. 
Ústní maturitní zkoušku PL úspěšně zvládly 2 maturantky 4.B. 

8. 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. 
V době distanční výuky nebylo možné realizovat žádné akce. 

9. Podporovat společné akce školy (Den otevřených dveří, školní akademie, 
karaoke, poslední zvonění, charitativní akce aj.) jako prostředek 
formování hrdosti na svou školu. 
Ve druhém pololetí byl úspěšné realizován Den otevřených dveří 
v zaběhnuté tradici praktických ukázek požadavků při přijímacích 
zkouškách a prezentace souborů CINK a Fontána. 

10. V případě zájmu přispět hudebními produkcemi pro potřeby organizátorů 
a účastníků POEMY 2019 
Reprezentativní byla realizace uvítacího koncertu při slavnostním zahájení 

11. Maximální pozornost a aktivitu zaměřit k výběru a přípravě soutěžících na 
FESTIVAL HUDBY, který se uskuteční v 2. pololetí 2019-2020 
v Karlových Varech.  
FESTIVAL HUDBY se neuskutečnil. 

12. Ve všech třídách nechat po deseti letech naladit klavíry. 
Pro realizaci oprav a ladění klavírů byly dohodnuty jarní kontakty 
s ladičem, který dělá údržby v ZUŠ – nemožnost uskutečnění. 

13. Opatřit odolnější sluchátka a jacková redukce ke keyboardům. 
Ano, určitý počet nových sluchátek byl zakoupen i s redukcemi. 

14. Dovybavit zpěvníky pro výuku především skříň v učebně 65 a ohlídat 
stoprocentní návratnost zapůjčených; zdokonalit zamykání skříně 
a dovybavit klíči všechny spolupracovníky v PKHV. 
Dlouhodobá záležitost i pro tento školní rok. 
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15. Domluvit s vedením školy a zorganizovat rozebrání (likvidaci) učebnic 
překonané výukové koncepce HV (např. HV2 a Sborový zpěv) v každém 
případě výrazně zredukovat počty ve skladu HV. 
Uvedené učebnice byly vystaveny v učebně 41 a zájemcům darovány. 

16. V rámci inventarizace zpřehlednit a zpřístupnit k využití veškeré vhodné 
notové materiály. 
Dlouhodobá záležitost i pro tento školní rok. 

17. Postupně doplňovat nový notový materiál pro klavírní hru a nové 
sborníky písní, pružně realizovat jakékoliv nápady pro materiální 
dovybavení učeben a hudebního kabinetu vhodnými hudebními 
pomůckami.  
Stále aktuální úkol. 

18. Podporovat a rozvíjet nové nápady pro hudební tvořivosti. 
Stále aktuální úkol. 

19. Pro páteční slavnostní schůze začleňovat všechny hudebně nadšené 
i připravené kolegy a kolegyně k početnější hudební aktivitě. 
Stále aktuální úkol. 
 
Priority předmětové komise HV pro pro školní rok 2020/2021 budou 

logicky navazovat na předchozí, dojde k doplnění a úplnému dořešení priorit, 
které nemohly být ,vzhledem ke covidovým nařízením, splněny. 

 
Za PKHV: Mgr. Jiří Vopálka  

 
Tělesná výchova 

1) Složení komise: Mgr. Eva Srchová, Mgr. Miroslava Vejvodová, Mgr. 
Marie Krejsová, Mgr. Lea Stará 

 
2) Aktivity ve šk. roce 2019/2020: 

• soutěže a vystoupení žáků 

o účast na atletické soutěži Corny – družstvo dívek - 8. místo krajské kolo 

o okresní kolo ve florbalu – 2. místo 

• kurzy 

• plavecký - pro 1. A, 2. A a 2. B v 8 výukových lekcích – nesplněno u 7 
žáků – splní v novém šk. roce. 

2. C (pedagog. lyceum) – 2 výukové lekce  - částečně nesplněno 1 žákyně 
– dtto. 

o lyžařský 

Třídy 2. A, 2. B– Krkonoše – Pec pod Sněžkou – leden 2020 –částečně 
nesplněno 1 žákyně – dokončí ve šk. roce 2020/21. 

o sportovně turistický - zrušen bez náhrady kvůli coronavirové krizi. 
• kroužky - ve školním roce probíhaly ve škole tyto kroužky: sportovní hry 
(volejbal, florbal) a sportovní gymnastika. 
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• ročníkové práce - pod vedením E. Srchové je zpracovávána 1 ročníková 
práce – Janečková – Sebeobrana, pod vedením M. Vejvodové je 
zpracovávána také 1 ročníková práce – Halounová – Doping. 
 

• jiné aktivity - Den otevřených dveří, příprava žáků na přijímací řízení 
Zarezervovány a objednány lyžařské, plavecké a turistické 
kurzy na šk. r. 2020/2021. 

 
3) 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 

 
4) Ochrana zdraví 
o V knize registrace úrazů bylo zapsáno během školního roku 17 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. 

 
5) 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 – průběžná aktualizace. 
o Uskutečnění akce „Přeplaveme kanál La Manche“ – mezitřídní akce 

v uplavání co největší vzdálenosti – vyhodnocení proběhne v září 2020. 
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. 
o Beseda o zdravé výchově. 
o Opravení povrchu podlahy v tělocvičně školy 

 
 

6) Rezervy a přijatá opatření: 

o větší provázanost s praxí 
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o využití volného prostoru zahrady za tělocvičnou – Work out, 
pingpongové stoly 

o sportovní aktivity žáků ve volném čase – možnost samostatného 
cvičení v tělocvičně školy 

 
7) Priority pro příští školní rok: 

o Vystoupáme na Mont Everest? – mezitřídní soutěž v ujití co největšího 
výškového převýšení. Chceme opět motivovat žáky k větší pohybové 
aktivitě. 

o Zabezpečit dostatečně včas instruktory a lékaře na kurzy. 
o Větší propojení TV s praxí – rozcvičky (2. roč. – bez náčiní, 3. roč. – 

s náčiním nebo nářadím, 4. roč. – s hudbou). 
o Příprava k 70. výročí školy – videa z kurzů, praktických maturit, praktické 

ukázky cvičení. 
o Příprava pohybového vystoupení na školní akademii. 
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. 

• Časově tematické plány (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). 

• 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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     Vypracovala: E. Srchová, vedoucí PK TV 

 
Společenské vědy (D, On, Ek) 

1/ Složení komise: Mgr. Jiří Slad, Mgr. Jaroslava Tokárová, Mgr. Eva Srchová, 
Ing. Jana Kotrchová 

 
2/ Aktivity ve šk. roce 2019/2020: 

• RPPP - Mgr. Jiří Slad vedl celkem 5 prací (říjen 2019) 
• žáci 1. A, 1. B a 1. S v rámci ON absolvovali exkurzi na téma Židovské 

tradice, zvyky, kultura, KreBul, tématický celek Kultura, světová 
náboženství (únor 2020) 

 
3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

• EET a eNeschopenka – Ing. Kotrchová 
 
4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími 
subjekty: 

• 4. roč. – ON - beseda na téma křesťanská etika a s P. Josefem Prokešem 
Farnost Vodňany – tématický celek Filosofie a etika. (prosinec 2019) 
 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK:  
• formou distanční výuky byly ve 2. pol šk. roku splněny všechny učební 

plány pro DE, OV, ZE a EKO pro studijní obory PMP i PL  
• byly splněny ŠVP nově otevřeného oboru Praktická sestra SZŠ ČB, kdy 

objem učiva DE v 1. ročníku při dvouhodinové dotaci odpovídá 3 
hodinové dotaci oborů PL a PMP SPgŠ 

• maturitní zkoušku z ON a DE úspěšně absolvovalo celkem patnáct žáků 
• v souvislosti s vybudováním nového kabinetu D, ON, ZE proběhly 

rozsáhlé odpisy knih a zastaralých vyučovacích pomůcek a byla 
vybudována nová knihovna 

• využívání vhodných a aktuálních materiálů ve výuce (databáze portálu 
Jeden svět na školách; a jiné) 

• zkvalitňování výuky – tvorba příprav včetně digitálních pomůcek. 
 
 
 
6/ Rezervy a přijatá opatření: 

• pokud epidemiologická situace dovolí, zapojit třídní kolektivy do soutěží 
a akcí pořádanými organizacemi a institucemi zabývajícími se edukací 
a volnočasovými aktivitami pro mládež (MŠMT, Krajský úřad 
Jihočeského kraje, KreBul Prachatice aj.) 
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• zajistit pro letošní školní rok přednášky a besedy korespondující s tématy 
a učivem jednotlivých ročníků PL a PMP 

• zajistit pro letošní školní rok přednášku s  lidskoprávní tématikou (nabídka 
JSNS) 

• zajistit přednášku pro žáky z oblasti finanční gramotnosti – finance 
a domácnost 

• najít vhodný seminář školení pro ON ZE D 

 
7/ Priority pro šk.rok 2020/2021 

• nadále se účastnit akcí JSNS, případně zajistit další partnery a organizace 
pořádající vzdělávací servis pro SŠ – např. Knihovna V. Havla, 
EUSTORY a jiné 

• zapojit více žáků a třídních kolektivů do soutěží  
• 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 

• zúčastnit se vhodného kvalitního školení OV / ZE / DE/ Ek 

 
      Předseda komise SV Jiří Slad 

 
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 2019/2020:  

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 druhém opravném termínu. 

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.  

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 
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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. 

V období distanční výuky probíhala tato různými formami. Vyhodnocení 
výuky od 10. 3. 2020 je uvedeno ve speciální zprávě předsedy PK. 

V období určeném pro konzultace maturantů využily obě dvě žákyně 
během všech deseti dnů dle individuální domluvy s vyučujícím. 

BIOLOGIE – maturovaly úspěšně 4 žákyně.  

Celý rok probíhaly přípravy na maturitní zkoušku formou konzultací 
s ředitelem školy.  

CHEMIE – ČTP splněny. 

• Exkurze, kurzy: 

Předmět biologie má velké možnosti pro uplatnění environmentální 
výchovy. 

Programu CEV Dřípatka v Prachaticích se zúčastnili žáci 3. ročníků 
programu „Člověče (ne)kup to, aneb co je doma, to se počítá“. 

Žáci 3. B měli besedu o NP Šumava s fotografem V. Hoškem 

• Ročníkové práce: 

V předmětu BIH byly odprezentovány 2 práce.  

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

• Marie Vopálková – školní maturitní komisař 

• Luboš Šimek – rater maturitní zkoušky z matematiky a přijímacích 
zkoušek. ŠMK a ŠMK v pohotovosti. 

 

4/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

• zvýšená spolupráce všech vyučujících v době distanční výuky 

• udržení chodu PC sítě a veškeré elektroniky na škole. 

• odezva absolventek školy na dobrou připravenost na VŠ studium 
z matematiky, biologie a formálního zpracování seminárních prací, 
využito na VŠ při psaní bakalářských a diplomových prací. 
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5/ Rezervy a přijatá opatření: 

S ohledem na povinnou zkoušku společné části MZk 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. 

 

6/ 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 MZk a také na profilovou 
část MZk– dobrovolná účast žáků na konzultacích mimo 
rozvrh vyučovacích hodin 

• ve 2. ročníku v rámci konzultačních hodin zopakovat 
s budoucími maturantkami témata probíraná v době 
distančního studia (nabídnout účast i ostatním žákyním) 

• individuální konzultace budou umožněny žákům po 
domluvě ve škole, průběžně mohou žáci konzultovat 
prostřednictvím 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 
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 a ročníkové práce) 

• spolupracovat na zajištění chodu obou „počítačových 
učeben“ 

• v oboru PMP plnit ČTP podle předešlých zkušeností tj. 
nejen obsluha PC, ale i dalších typů didaktická techniky, 
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tvorba výukových materiálů s osvojením programů 
podporujících práci s interaktivní tabulí 

• v oboru Praktická sestra koordinovat výuku s paralelními 
třídami v ČB (těsná a pravidelná spolupráce proběhla 
v době distanční výuky) 

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 předseda PK Luboš Šimek 

 

Cizí jazyky 

• 1/ Složení komise: 

AJ: Mgr. Anna Malá, Mgr. Martina Bošková Pivoňková, Mgr. Miroslava 
Vejvodová, Mgr. Marcela Haspeklová  

NJ: Ing. Soňa Kabelová, Mgr. Marie Trnková 

 
 
2/ Aktivity ve školním roce 2019/20 

• soutěže, olympiády a vystoupení žáků  

Goethe Quiz  
Goethe Institut – soutěž Bücherwurm – Jihočeský knihomol 
Celoroční jazyková soutěž v Nj – Dopis Ježíškovi 
Best in English – účast žáků naší školy v soutěži konané 30.11. 2019 
12. 2. - Okresní kolo Olympiády v NJ (6účastníků) 
19. 2. - Okresní kolo Olympiády v AJ (2 účastníci) 
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M. Bošková (Pivoňková) jmenována do komise 
hodnotitelů okresního kola. 

• 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 
• příprava materiálů a organizace školního kola olympiády v anglickém 
a německém jazyce 

• návštěvy kulturních akcí 

divadelní společnost Galli z Mnichova – „Dornschön“ 
The Bear Theatre – anglické divadlo W. Shakespeare 

• exkurze 

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 (6 žáků) 

• ročníkové práce 

RPPP – K. Staňková – Koncentrační tábory (S. Kabelová) 
RPPP – G. Brádková – Fortnite (M. Bošková Pivoňková) 

 
• projekty 

vzdělávací spolupráce v příhraničních oblastech – BIG ATCZ 5  
kurz němčiny pro 1. ročníky v rámci projektu Jazykové kompetenční 
centrum pro němčinu a češtinu, projekt podpořený programem příhraniční 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 

• zájmové aktivity se žáky 

ČOJČ – účast na projektech „Brýlen Rauš“ 
ČOJČ - účast na projektech – Textory 
účast na projektu ČOJČ – internetový průvodce Companion (otevřený 
nejen mladým lidem, kteří chtějí upozornit na neobvyklá a zajímavá 
místa) 

o Holidays and celebrations – zpracování plakátků - instalována nástěnka 
s výtvory 

o Christmas Tea Party – předvánoční konverzační setkání s žákyněmi 2. – 4. 
ročníků (typické britské občerstvení: čaj a sušenky), témata: Christmas, 
giving and getting presents, literature 

• další aktivity 



42 
 

praxe žáků a žákyní v rakouských mateřských školách 
Den poezie v Nj 
jazykový pobyt – Gmünd, Grossdietmans – 6 žákyň 
jazykový pobyt – Karlstein – 3 žákyně 
Heidenreichstein – 6 žákyň 
MZ z cizích jazyků ve 4. A, 4. B, opravné MZ v září a květnu, absolutoria 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků na SŠ, 
Contexta – Č. Budějovice (S. Kabelová) 
Seminář – „Hra jako nejpřirozenější forma ve výuce němčiny“ – NIDV Č. 
Budějovice 

o webinář  - Boomerang Grammar errors -Venture Books (M. Bošková 
Pivoňková) 

o webinář - Widening the vocabulary Word - Venture Books (M. Bošková 
Pivoňková, A. Malá) 

o Kurzy hodnotitele ústní maturitní zkoušky a další kurz hodnotitele pro 
žáky s PUP (A. Malá) 

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

ZŠ Národní – Evropský den jazyků  
spolupráce s Radničním listem – články o aktivitě jazykářů během 
školního roku  
KreBul – židovské tradice 
Výstava „Bedeutende Tschechen“ 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

výborná, flexibilní a rychlá spolupráce učitelů během karanténních 
opatření 
využívání sociálních sítí (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram 
pro komunikaci s žáky) 
předávání a sdílení studijních materiálů přes email, online konverzace, 
webové stránky, kanál Youtube a online cvičení na internetu 
využívání mezipředmětových vztahů – Ped, Px, Ov, Hv, Vv, Cjl 
pokračování v objednávání a distribuci učebnic Maturita Solutions (AJ) 
a Passt schon (NJ) 

o objednávání a distribuce časopisu Bridge a Gate 

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 
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o pokračování v evidenci výpůjček knih ze školní anglické knihovny 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

záměr uskutečnit několikrát do roka “reader´s club“ nebyl naplněn (malý 
zájem žáků – příliš mnoho mimoškolních aktivit), záměr uskutečnit místo 
této aktivity „speaker´s meetings“ 
najít dostupná a kvalitní školení pro vyučující NJ – školení pro vyučující 
NJ bohužel nejsou dostupná pro vyučující SŠ, doplnit knihovničku NJ 

• revize tematického plánu AJ pro 1. ročníky (z důvodu pořízení nové edice 
používaných učebnic)  

7/ Priority pro další školní rok (2020/2021): 

všichni vyučující věnují pozornost a čas doprocvičení látky, která byla 
odučena pouze distanční výukou vlivem pandemie Coronaviru 
zorganizovat jazykově poznávací zájezd do Velké Británie – zájezd musel 
být z důvodu karanténních opatření zrušen 
objednání / nákup nových AJ učebnic pro učitele 
znovuobnovení a využívání jazykové laboratoře v učebně č. 9 – již 
částečně zprovozněna (ještě jsou nutné úpravy a aktualizace softwaru) 
praxe v německých nebo rakouských mateřských školách – splněny, jejich 
pokračování je v plánu i ve školním roce 2020/2021. 

 

Zpracovala předsedkyně PK M. Bošková Pivoňková 

Psychologie 

1/ Složení komise  
Mgr. Jan Kaňka, Mgr. Michaela Pártlová, Mgr. Lea Stará 

 
2/ Aktivity ve šk. roce 2019/2020: 

• ročníkové písemné prezentační práce: 

Předmětová komise psychologie zajišťuje odborné vedení RPPP: 
        Emoční inteligence 

        Schizofrenie 

        Manipulace prostřednictvím rétoriky        
• přednášky 

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

 
• další aktivity  

- příprava k maturitě (z obou tříd maturovali téměř všichni!) – osobní 
konzultace, výuka ve dvou týdnech v červnu  
- v hodinách - využívání rozličného materiálu (osobnostní testy, videa, 
prezentace), osvědčeno především v době distanční výuky kvůli COVID-
19 

 3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 
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• přednáška MUDr. M. Stránského – Technologie? 
• přednáška Mgr. L. Červíkové – Poruchy řeči a komunikační dovednosti 

v předškol. věku 
• přednáška v ČB: Posilování komunikačních kompetencí pedagogů 
• sebevzdělávání v rámci příprav na vyučování. 

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

• přednáška Mgr. M. Schimové ve 3. A – Testování školní zralosti v PPP  
• beseda Mgr. H. Maříkové Modlitbové ve 4. A – Psychoterapie v praxi  

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

• doplnili jsme odborné publikace do knihovny PSY 
• začali jsme objednávat časopis Psychologie 
• sehnali jsme kontakty na odborníky a postupně jsme je začali zapojovat 

do výuky 
• úspěšně jsme dovedli všechny žáky k maturitě (i přes ztížené podmínky 

kvůli COVID - 19)  
• individuálně jsme konzultovali s žáky a maturanty, kteří potřebovali 

pomoc 
• spolupracovali jsme s komisí PED, PX, CJL 
• absolvovali jsme min. jedno 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) 
 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

• nepodařilo se nám realizovat exkurzi. 
• neexistuje jednotný učební materiál pro žáky, do budoucna plánujeme 

vytvoření studijního textu, který by mohla pomoci žákům a maturantům 
v PSY 

• možnosti distanční výuky - nutné projednat s IT odborníky.  
• zvažujeme podpůrný materiál k některým maturitním otázkám pro žáky 

na „potítko“ 

7/ Priority předmětové komise psychologie pro další školní rok 2020/2021: 

• připravit žáky na maturitní zkoušky, neboť opět téměř všichni žáci plánují 
maturovat z psychologie 

• vytvořit psychologickou olympiádu 
• mnohem intenzivněji spolupracovat v následujícím školním roce 

2020/2021 s komisemi: PED, PX, ČJL, OV, pokusit se propojit tematické 
plány tak, aby se učivo nemuselo dublovat a hlavně, aby poznatky byly 
funkční ve správný čas 

• spolupracovat se SZŠ a VOŠ zdravotnickou České Budějovice 
• vypracovat přílohovou část k ústní maturitní zkoušce z PSY 
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• prodiskutovat a vymyslet, jak efektivně vést distanční výuku, pokud by 
došlo opět k zavření školy, rozšířit digitální materiál, který bude sloužit 
žákům k samostatnému procvičování  

• zapojit odborníky do výuky (realizace 1 exkurze v každém ročníku) 
• rozšiřovat nabídku knižních titulů v PSY knihovně  
• absolvovat vhodné semináře či kurz dle aktuální nabídky v rámci 

sebevzdělání 
• pokračovat ve vedení ročníkových písemných prezentačních prací 

 
    Za předmětovou komisi psychologie M. Pártlová 

 
Pedagogika, Pedagogická praxe 

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

 
2/ Aktivity ve školním roce 2019/2020: 

a) soutěže a vystoupení žáků 

Žáci SPgŠ Prachatice se aktivně podílejí na různých aktivitách, které si 
připravují pro děti z MŠ a pro žáky ze ZŠ. Rovněž se aktivně zapojují do 
přípravy besídek, vánočních dílen pro děti z MŠ Zahrádka a pro děti 
z Portusáčku Prachatice, připravují projekty pro děti a realizují se ve výtvarných 
dílnách.  
b) exkurze 

Na přípravu pedagogické profese jsou rovněž využívány exkurze. Jejich 
prostřednictvím žáci SPgŠ získávají ucelenější představu o pedagogické profesi, 
ale i o možnostech pedagogického působení v různých typech školských a 
sociálních zařízení. Např. třída 4. A byla na exkurzi v 1. Centru pro zdravotně 
postižené Jihočeského kraje České Budějovice a v DD Koryto u Zbytin. Třída 

 4. B byla na exkurzi v Portusu Prachatice, v Montessori Prachatice a v KreBulu. 
Žáci 2. a 3. ročníků byli na exkurzi s vyučující na exkurzi v MŠ Rakousko 
v rámci projektu BIG AT CZ 5, kde se mohli seznámit s výukou v německém 
jazyce, ale i se vzdělávacím systémem Rakouska. 
c) ročníkové písemné prezentační práce   
Členky předmětové komise pedagogika – praxe se také spolupodílí na odborném 
zajištění RPPP, pomáhají žákům z oboru PL s volbou tématu, s výběrem vhodné 
odborné literatury a rovněž je připravují i na prezentaci RPPP. Zároveň je i 
potěšující i to, že si žáci volí témata ze speciální pedagogiky, z pedagogiky 
volného času. Např. se jedná o problematiku dyslexie, mentální retardace, 
problematiku syndromu CAN a skauti v ČR. 
d) projekty 

Tvorba projektů a příprava na ně tvoří nedílnou součást přípravy na 
pedagogickou profesi. 
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Do ní se žáci SPgŠ Prachatice rovněž aktivně zapojují nejen v průběhu učební 
pedagogické praxe, ale i na odborné pedagogické praxi. Např. žáci 3. A a 3. B 
pod vedením Mgr. Chánové realizují Projekt Proměny. Žáci 4. B se zapojili do 
Projektu Komenský 2020. 
 
3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

Členky komise pedagogika – praxe se rovněž odborně vzdělávají a zkušenosti si 
mezi sebou pravidelně vyměňují. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na 
nejnovější trendy v oboru např. inkluzivní vzdělávání, osobnostní rozvoj apod. 
Konkrétně Mgr. Chánová absolvovala vzdělávací program „Struktura 
vědomostí v informaticky zaměřených předmětech“, ale i dva semináře o výuce 
online v době epidemiologické situace. 
Dále Mgr. Chánová se účastnila Konference o vzdělávání II., v listopadu 2019 
se účastnila Konference Křesťan za katedrou, která probíhala formou 
interaktivní dílny k Projektu Proměny, v prosinci 2019 to bylo další školení 
v Písku k Projektu Komenský 2020 a v červenci to byl 40 hodinový kurz 
„Osobnostní rozvoj v učitelském povolání“ v Bystřici pod Hostýnem. 
Mgr. Pospíšilová absolvovala semináře Hudbou za poznáním, Hudební dílna a 
workshop Polytechnické výchovy v MŠ, pořádaný Kolegiální kavárnou MŠ 
Neznašov, při této příležitosti byla navázaná spolupráce s MŠ Neznašov pro 
realizaci další spolupráce v oblasti praxe žáků SPgŠ. Dále se věnovala lektorské 
činnosti pro vzdělávací subjekty.  
Mgr. Kotěšovcová absolvovala odbornou přednášku s názvem „Poruchy řeči 
a komunikační dovednosti v předškolním věku“, odbornou přednášku dr. 
Stránského ohledně užití technologie a její vliv na lidský mozek, ale i kurz 
v rozsahu 20 hodin „Základní norma zdravotnických znalostí“. Poznatky 
z tohoto kurzu budou využity v MSP, v semináři pro zdravotně postižené a 
v pedagogice. 
 
 
4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a další subjekty: 

Členky komise pedagogika – praxe také spolupracují s cvičnými zařízeními 
v rámci výuky pedagogické praxe. 
Předsedkyně komise koordinuje jednotlivé požadavky cvičných pracovišť. 
Žáci jsou odborně vedeni k tomu, aby zodpovědně plnili úkoly v průběhu 
pedagogické praxe, respektovali požadavky cvičných pracovišť, dodržovali 
zásady BOZP a mlčenlivost v souvislosti s výkonem pedagogické praxe. 
Výstupy žáků na učební a na odborné pedagogické praxi umožní jim osvojování 
konkrétních kompetencí.  
Současně i hodnocení žáků během pedagogické praxe je cvičnými pracovníky je 
pozitivní. 
Především si na žácích cviční pracovníci pedagogické praxe cení jejich empatie, 
pečlivé přípravy na výstupy, respektování individuálních potřeb dětí, ale i jejich 
kreativity. 
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Některým žákům ze 4. ročníků je na základě kladných zkušeností učiněna 
nabídka pracovního místa.  
 
5/ Výrazná pozitiva v rámci předmětové komise: 

• Členky komise pedagogika – praxe v době distanční výuky mezi sebou 
komunikovaly prostřednictvím emailu a mobilu, bylo využito i 
messengeru , e-testů online v rámci komunikace a výuky se žáky. Rovněž 
byla poskytnuta žákům v rámci distanční výuky i zpětná vazba ohledně 
požadovaných úkolů do předmětu pedagogika a pedagogická praxe. 

• Také probíhala i spolupráce s komisí cizích jazyků ohledně zajištění 
pedagogické praxe a exkurze do MŠ Rakousko. 

• S vyučujícími výpočetní techniky byla vyhotovena šablona ohledně 
zpracování případové studie pro studenty z VOŠS. 

• Dalším výrazným pozitivem je to, že členky komise důsledně vedou žáky 
k osvojování a k užívání odborné terminologie v rámci předmětu 
pedagogika a pedagogická praxe. Důraz je hlavně kladen na získávání 
profesních kompetencí pro výkon vychovatelské a učitelské profese. 

• Velká pozornost je věnována i výběru maturitních témat, včetně toho, že 
je respektován při nich i profil absolventa SPgŠ. Současně i výkon u 
maturitních zkoušek z předmětu pedagogika na oboru PMP a PL lze 
hodnotit pozitivně.  

• Jako další výrazné pozitivum lze vnímat i průběh výkonu pedagogické 
učební praxe na oboru PL, která probíhala formou hospitací a asistence 
v ZŠ Zlatá stezka 387 Prachatice, v ZŠ Národní Prachatice, v ZŠ 
Vodňanská Prachatice a v MŠ Prachatice. 

• Odborná pedagogická praxe na oboru PMP a PL ve 4. ročníku proběhla 
řádně, i hodnocení žáků cvičnými pracovníky bylo pozitivní. Rovněž 
průběh odborné pedagogické praxe 3. ročníků proběhl v pořádku, i když 
se této pedagogické praxe účastnila jen část žáků z důvodu distanční 
výuky. 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

• Ve školním roce 2020- 2021 je třeba především respektovat požadavky 
cvičných pracovišť pro výkon pedagogické praxe, dodržovat a vést 
k tomu i žáky, aby respektovali hygienická opatření, dbát na dodržování 
zásad BOZP, dodržovat mlčenlivost ohledně průběhu pedagogické praxe. 

• V případě obtíží souvisejících s výkonem praxe a i s ohledem na 
epidemiologickou situaci se připravit na její alternativní průběh formou 
zajištění besed a exkurzí do školních a sociálních zařízení, případně i na 
distanční výuku. 

•  

7/ Priority pro školní rok 2020/2021: 

• Realizace Projektu „Proměny“ žáky 3. A a 3. B pod vedením Mgr. 
Chánové v rámci předmětu Pedagogika. 
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• Seznámit žáky 4. A v rámci předmětu pedagogika s Projektem Komenský 
2020. 

• Spolupracovat i  nadále s komisí TVM, HVM, ODV, VVM, s komisí 
cizích jazyků a s komisí českého jazyka. 

• Kvalitně připravit žáky na ústní maturitní zkoušky z předmětu pedagogika 
(budou maturovat 2 třídy: 4. A z oboru PMP a 4. B z oboru PL). 

• Zaměřit se na výuku učební a odborné pedagogické praxe, respektovat 
epidemiologické hledisko, dodržovat zásady BOZP a mlčenlivosti v rámci 
pedagogické praxe, eventuálně se připravit i na distanční výuku. 

• Rovněž i v tomto školním roce věnovat pozornost vedení RPPP (tj. výběr 
tématu, výběr vhodné odborné literatury pro její zpracování, příprava na 
její prezentaci a i na její obhajobu). 

• Seznámit současnou 3. A., 3. B a 3. C s programem „Školka hrou“. 
• Poskytnout konzultace ohledně pedagogické praxe nové vyučující. 
• V  tomto školním roce se opět zaměřit na exkurze a na odbornou 

pedagogickou praxi ve školních a v sociálních zařízeních Německa a 
Rakouska, respektovat i epidemiologické hledisko. 

• Realizovat spolupráci s MŠ Neznašov a MŠ Lhenice v rámci Projektu 
„Začít spolu“. 

• Navázat spolupráci s dětskou skupinou „LOTTY“ Prachatice a s lesní MŠ 
Prachatice. 

 
 

Zpracovala předsedkyně PK Mgr. Kotěšovcová 

 
 

 
 

,Domov mládeže Zlatá stezka 139 

Zhodnocení škol. roku 2019/2020 

 
Obsah: 

1. Obecná charakteristika Domova mládeže - celkové zhodnocení 
2. Rozdělení do výchovných skupin 

3. Zájmové útvary v DM – stručné zhodnocení 
4. Společné akce na DM 

5. Práce domovní rady 

6. Celkové shrnutí života na DM, spolupráce se školou, s rodiči, zaměření na 
příští školní rok 2020/2021 

 
1. Obecná charakteristika DM – zhodnocení: 
V letošním školním roce 2019/2020 byli ubytovaní žáci a studenti rozděleni do 8 
výchovných skupin. Na začátku školního roku jsme měli na DM 192 
ubytovaných. Větší část tvořili žáci a žákyně SPgŠ 173(169 děvčat a 4 chlapci), 
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praktické sestry (4), ostatní ubytovaní byli žáci gymnázia (4), SOU (8) a studenti 
VOŠS (3). V březnu před uzavřením škol vzhledem k pandemii (velký nárůst 
onemocnění covid – 19) bylo na DM ubytováno 179 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. 
 
2. Rozdělení do výchovných skupin: 

Celkový počet na začátku školního roku: 192 

1. A 26 žáků                                                 Kristýna Podsedníková,/Mgr. P. 
Kůsová/ 
1. B 16 žáků                                                 Jiřina Penzenstadlerová,/Mgr. J. 
Slad/ 
2. A 21 žáků /20 dívek, 1 chlapec/               Petra Kišová,/Mgr. P. Chánová/ 
2. B 22 žáků /21 dívek, 1 chlapec/               Veronika Bubeníková,/Mgr. J. 
Kaňka/ 
2. C 12 žákyň                                               Šárka Vandlíčková,/Mgr. M. 
Vejvodová/ 
3. A 24 žákyň                                               Hana Krafčiková,/Mgr. M. Pártlová/ 
3. B 19 žákyň                                               Jana Šimková,/Mgr. J. Pavlíčková/ 
4. A 18 žákyň                                               Radka Eichnerová,/Mgr. M. 
Trnková/ 
4. B 15 žákyň                                               Šárka Vandlíčková,/Mgr. L. Šimek/ 
VOŠS 3 žákyně Jiřina Penzenstadlerová 

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

SOU 8 žáků /15 + 1 chlapec/                      Hana Krafčiková 

1. S 4 žáci /3 dívky, 1 chlapec/                     J. Šimková, R. Eichnerová 

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

Byly částečně omezeny uzavřením škol v souvislosti s pandemií coronaviru. 
 
Sportovní kroužek – běh pro zdraví, funkční trénink, posilovna – Veronika 
Bubeníková 

Sezónní zájmový kroužek, který probíhal v podzimních a předjarních 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 
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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, práce 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 části 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 atd. 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 celé pololetí a tvoří ho zástupci žáků  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, bodystyling – Hana Krafčiková 

Do kroužku jsou zapojena děvčata ze všech výchovných skupin. Pravidelně 
trénují každé úterý a čtvrtek v tělocvičně SPgŠ. Cílem zájmového kroužku je 
seznámit všechna děvčata s pozitivy a principy aerobiku a posilování, vhodností 
cvičení pro zdravé jedince, se správným používáním cvičebních pomůcek. 
Děvčata reprezentují naši 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 či nácvikem gymnastiky. 
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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. 
 
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. 
 
Radilka – Kristýna Podsedníková 

Zájmový kroužek napomáhá děvčatům a chlapcům při přípravě na 
pedagogickou praxi v rámci výuky – tvoření vlastní písemné přípravy, forma, 
obsah… Paní vychovatelka ochotně radí, jak vytvořit přípravu na pedagogickou 
praxi ve školských zařízeních – mateřské školy, základní školy, školní družiny. 
Ochotně poradí s činnostmi odpovídajícími věku dětí. Využívá své bohaté 
zkušenosti z dob studií na SPgŠ a nové poznatky z praxe. Do zájmového 
kroužku zařazuje znalosti a dovednosti ze všech výchov – výtvarná, tělesná, 
hudební, dramatická. V rámci zájmového kroužku paní vychovatelka ochotně 
radí i s přípravami rozcviček na tělesnou výchovu – vhodné cviky, hry. 
 
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 správnému 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 
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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, ke vkusu, estetickému 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 2019/2020.  
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 partnery pokračuje dobrá spolupráce, která se upevňuje a prohlubuje. 
Děvčata a chlapci se do akcí zapojí vždy s chutí a je jim to velkým přínosem pro 
jejich budoucnost. 
 
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 

• 1. domovní rada, pravidelné schůzky domovní rady 

• pravidelné schůzky kulturní komise 

• pravidelné schůzky stravovací komise 

• 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 – kočky – vánoční dárky pro provozní zaměstnance 
školy 
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• Jihočesko stolní společenská hra mezi výchovnými skupinami 

• Poruchy příjmu potravy – přednáška Jiří Gabriel Kučera 

• výroba čertů 

• 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 

• Den otevřených dveří ve škole i na DM 

• Křeslo pro hosta ,,Povídání o Kanadě“ – pan ředitel Mgr. A. Krejsa 

• Křeslo pro hosta ,,Povídání o Nepálu“ – Mgr. M. Vejvodová 

• výroba valentýnských přání 

• výroba masky na masopust 
• masopustní průvod městem ve spolupráci se ZŠ Zlatá stezka 

• Fórum zdravého města v Národním domě 

• Pod čepicí – zábavný podvečer 
• Přírodní kosmetika – výroba a použití – A. Malá 

• módní bazar oblečení 

11. 3. 2020 – uzavření škol – COVID 19, další plánované akce se nemohly 
uskutečnit. 
V době uzavření školy se uskutečnila celková rekonstrukce 3. patra – vyklizení 
původního nábytku, výměna podlahové krytiny – lina, vymalování pokojů  
a chodeb, nastěhování nového nábytku do pokojů. 
 
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 Jolana Rayová, žákyně třídy 3. A. Zápisy ze schůzek domovní rady psala 
Barbora Vavřinová žákyně třídy 2. A. 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. Vzhledem k uzavření škol 
neuskutečnila se slavnostní domovní rada – rozloučení se 4. ročníky. 
 
6. Celkové shrnutí – soužití a chování všech ubytovaných na DM 
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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 žáků řešily paní vychovatelky 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, průběžně je informovaly o chování jejich dětí, 
vzájemně si vyměňovali názory a poznatky, které by mohly ovlivnit jejich pobyt 
na DM. 
 Za pomoci všech vychovatelek vznikl mezi námi všemi dobrý vztah. Svým 
chováním a jednáním se snažíme jít příkladem. Některá děvčata 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 více důsledné při plnění povinností ubytovaných žáků a 
studentů. 
 
7. Spolupráce se školou 

Po část školního 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. Během uzavření škol spolupráce probíhala 
elektronickou cestou. , 
Vychovatelky 4. ročníků Jiřina Penzenstadlerová a Jana Šimková společně  
s třídními učiteli podílely na zajištění zdárného průběh maturitního plesu a 
maturitních zkoušek. V letošním školním roce se uskutečnily dva maturitní 
plesy třídy 4. A, 4. B. 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, pravidelná účast na vzdělávacích akcích. 
 
8. Na co se zaměříme v příštím školním roce (priority) 
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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 budeme zapojovat žáky a žákyně, ale vše bude postaveno na 
principu dobrovolnosti. Budeme vhodně motivovat do všech akcí, aby žáci 
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 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 první místo mezi povinnosti žáků 

• stále zlepšovat a vytvářet vhodné podmínky pro PNV 

• pomáhat při PNV, pomoc při učení nové látky, psaní diktátů, vytvářet 
návyky k samostudiu 

• více se zaměřit na pomoc 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, vzájemnou toleranci 
• možnost nahlédnout a sledovat studijní výsledky žáků v aplikaci 

BAKALÁŘi 

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 
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• vhodné motivování, zajímavost, pestrost, zájmovost činností, dát prostor 
pro odpočinek a rekreaci 

• nenutit žáky do činností, 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 

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 

•  sociální 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 také 
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 osobnímu rozvoji, 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 
podle toho 

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

• dodržovat ve zvýšené míře hygienické návyky – zvýšená péče o ruce – 
časté umývání, desinfekce (vzhledem k šíření coronaviru) 
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Akce a život na DM 

• připravit a vylepšovat vhodné podmínky pro život na DM, dát určitý 
prostor pro vkusnou výzdobu pokojů společných prostor 

• 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 

• zlepšovat spolupráci a komunikaci se školou – mezi třídním učitelem  
a třídní vychovatelkou /pravidelnost, společné řešení problémů týkajících 
se třídy – pochvaly, tresty, účast třídních 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 
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Zpracovala vedoucí vychovatelka DM Petra Kišová 

 
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 20 ks) 

 
10. PRIORITY SPgŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21 

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) 

 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 

 pokračovat ve vystavování průkazu žáka – 4. ročníky (zápis kurzů, praxe, 
ostatních aktivity) 
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 pokračovat ve všestranné propagaci školy na veřejnosti (kulturní akce, 
trhy pracovních příležitostí, webové stránky školy, spolupráce s MŠ, ZŠ, 
DDM a dalšími organizacemi) 

 pokračovat ve výměně nábytku a modernizaci 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 odložených oslav 70. výročí školy, mapování a plánování 
možných aktivit, kompletace Mimořádného zpravodaje k výročí na 
stránky školy 

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

 provádět průběžnou revizi zastaralých učebních pomůcek a materiálů, 
vyhledat novou odbornou literaturu a využívat ji při výuce 

 podpora pedagogů v tvorbě nových učebních materiálů (pro některé 
předměty neexistují moderní učebnice) pro potřeby školy  

 zajistit průběžné další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti 
s přípravou na možnost distanční výuky 

 podporovat spolupráci mezi začínajícími a zkušenými pedagogy  

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 
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) 
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 další modernizace počítačové sítě celé školy tak, aby odpovídala 
potřebám učitelů i žáků i v komplikované době covidové pandemie 

 využívání nového školního rozhlasu k rychlé informaci o aktuálních 
změnách 

 neustálá aktualizace stránek školy a zprostředkování aktuálních 
informací rodičům žáků i širší veřejnosti 

 
 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 
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, podle možností navazovat nové kontakty  

 pokračující spolupráce se zahraničními partnery školy (Zwiesel, 
MŠ v Rakousku) 

 
 

11. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
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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 
      

  
                                                                           ………………………………. 

 Mgr. Antonín Krejsa 

                   ředitel školy 
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Přílohová část 

 
1. Budova školy po rekonstrukci 
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2. Adaptační kurz na DM 

 

 
 
3. Školní kolo Pedagogické poemy 
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4. Vystoupení sboru Fontána na Mezinárodním sborovém festivalu hudebního 
romantismu ve Vlachově Březí 
 

 
 
5. Nová divadelní aktivita česko-německé organizace ČOJČ pod názvem Brýlen 
Rauš, Klatovy 

 



65 
 

 
6. Maturitní plesy 

 

 
4. A 
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4. B 

 
 
7. Mikulášská nadílka v Portusáčku (akce praxe a ODV) 
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8. Lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou 

 

 
 
 
Od počátku března 2020 byly školy kvůli pandemii Covid-19 uzavřeny. 


