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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Název: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, 

Zahradní 249 

Identifikátor zařízení: 600 020 282 

IČO - 00072818 

Adresa: Zahradní 249, 383 01 Prachatice 

Telefon: 388 312 214 

Fax: 388 312 622 

E-mail: sekretariat@spgspt.cz 

Internetová stránka: www.spgspt.cz 

Zřizovatel: Jihočeský kraj (zřizovací listina ze dne 11. 9. 2001) 

Právní forma: příspěvková organizace 

Ředitel školy: Mgr. Antonín Krejsa  

 

Škola sdružuje Vyšší odbornou školu sociální, Střední pedagogickou školu, 

Domov mládeže a školní jídelnu. 

 

Počet budov, tříd, kapacita DM, ŠJ 

 

druh a počet budov: 

 budova školy, Zahradní 249 

 tělocvična školy (přístavba k budově školy Zahradní 249) 

 budova školy, Husova 74 a 75 

 budova Domova mládeže, Zahradní 101 (součástí DM je školní jídelna) 

 budova Domova mládeže, Zlatá stezka 139 (součástí DM je školní jídelna) 

Všechny budovy jsou majetkem Jihočeského kraje. 

U těchto budov, zejména v areálu DM Zlatá stezka, jsou škole k dispozici okolní 

pozemky (využití - sportovní aktivity ap.). 

 

  
Počet učeben Účelová zařízení 

Celkem Speciální třída Tělocvična Knihovna Studovna Kabinet 

Zahradní 249 21 9 2 
2 2 13 

Husova 74 a 75 8 3 0 

  Kapacita 

Domov mládeže 282 lůžek 

Školní jídelna 800 jídel 

 

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

Zástupci zřizovatele: 

 RNDr. Jana Krejsová, vyučující Jihočeské univerzity České Budějovice  

 Bc. Helena Kubátová Turková, ředitelka MŠ v Prachaticích 

 Mgr. Hana Vlasáková, Centrum pro zdravotně postižené Prachatice 

Zástupci pedagogů: 

 Ing. Jana Kotrchová, zástupkyně ředitele 

 Mgr. Iva Šímová, učitelka 

 Petra Kišová, vedoucí vychovatelka domova mládeže  

Zástupci zletilých žáků a zákonní zástupci nezletilých žáků: 

 Jitka Kovářová, pracovnice ZZS Prachatice 

 Anna Bednářová, žákyně SPgŠ 

 Ivana Prášková, studentka VOŠ 



6 

 

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 5 147 

Pedagogické 

lyceum 
78 - 42 - M/03 denní, 4leté 4 95 

Celkem     242 

VOŠ 
Sociální práce 75 – 31 – N/01 denní, 3leté 2 18 

Sociální práce 75 – 31 – N/01 
dálkové, 

3,5leté 
2 26 

Celkem    12 286 

 

 

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).  

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

 a dálková forma) od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2028. (Č. j. MSMT-3494/2022-8).
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3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

Organizace měla celkem v září stálých pracovníků 69 (přep. 62,2) a 2 externisty. 

Členění: 

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

b) pedagogičtí pracovníci: 37 učitelů (přep. 27,3) 

     8 vychovatelek DM  

c) ostatní pracovníci: 21 (23,8) 

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  

PhDr. Jana Břendová VŠ, DE - ON - CJL  

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  

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. Kroupová Magdaléna VŠ, Aj, Čj  

Mgr. Petra Kůrková VŠ, Aj - D  

Mgr. Malá Anna VŠ, AJ  

Mgr. Libor Nechoďdomů VŠ, MAT - FY ICT technik 

Mgr. Michaela Pártlová VŠ;ČJ-PS předsedkyně PK, 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. Martina Sovová VŠ, MAT - BI  

Mgr. Petra Sovová VŠ, CJL - HV TU 

Mgr. Eva Srchová VŠ, ZE - TV předsedkyně PK 

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. Šímová Iva VŠ, CJL, NJ  

Mgr. Jaroslava Tokárová VŠ, ZE - TV  

Mgr. Marie Trnková VŠ, CJL - NJ TU 

Mgr. Vejvodová Miroslava VŠ, AJ, TV TU 
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Mgr. Jiří Vopálka VŠ, CJL -HV předseda PK 

Mgr. Pavel Vaculka ext. pracovník, VŠ - právo  

Mgr. Světlana Růžičková/ externí pracovnice,VŠ - VOŠ  

Mgr. Lenka Psutková externí pracovnice,VŠ - 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 

Markéta Danielová ekonomka 

Marta Koubová hospodářka 

Jindřiška Pokorná sekretářka 

Tomáš Balcer technik školy 

Jiří Kovář správce budov 

Blanka Koutná švadlena 

Monika Hanusová uklizečka 

Věra Tischlerová uklizečka 

Pavla Palajová uklizečka 

Anna Vančatová uklizečka 

Šárka Smitková uklizečka 

Alexandra Ouřadová uklízečka 

Zaměstnanci školních jídelen 

Marie Kubičková vedoucí jídelny 

Hana Rundová vedoucí jídelny 

Irena Rokůsková kuchařka 

Marie Cinádrová kuchařka 

Jan Hubáček kuchařka 

Radka Vaňková kuchařka 

Jiřina Kottová kuchařka 

Radka Krištofová kuchařka 

Dana Prajerová kuchařka 

Dana Kleinová kuchařka 

Gertruda Schlögelová kuchařka 

Iveta Tolnajová kuchařka 

Martina bendová kuchařka 

Jiřina Přibylová kuchařka 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

 

Přijímací řízení do SPgŠ pro školní rok 2021/22: 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 92 92 60 60 

PL 78-42-M/03 60 60 30 30 

 

Přijímací zkoušky se konaly z:jednotné z Čj a M a ověřování talentu. 

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 

Neklas. 

 

Opr.zkoušky 

Dodatečná 

klas.  

Průměrný 

prospěch 

1. A 29 14 15 0 0 1,563 

1. B 32 6 26 0 0 1,609 

2. A 29 12 16 1 1 1,521 

2. B 27 4 22 1 1 1,903 

3. A 31 15 15 1 1 1,674 

3. B 18 9 18 1 1 2,011 

4. A 28 3 25 0 0 1,912 

4. B 27 5 22 0 0 1,396 

4. C 18 0 15 3 3 1,741 

Celkem 239 68 152 7 7 1.703 

 

Do 30. 9. 2022 dokončili 4 žáci úspěšně klasifikaci za druhé pololetí, 3 žákyně vykonaly 

neúspěšně opravnou zkoušku.  
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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 9 25 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 

PMP 55 12 41 2 

PL 17 0 12 5 

 

Rozbor uplatnění absolventů 

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (55 absolventů)  

 

Studium na VŠ Studium na 

jazykové škole, 

VOŠ či 

konzervatoři 

Zaměstnáni 

v oboru  

Zaměstnáni mimo 

obor, neumístěni, 

jiné 

40 2 10 3 

 

obor Pedagogické lyceum (17 absolventů) 

 

Studium na VŠ Studium na 

jazykové škole či 

VOŠ 

Zaměstnáni 

v oboru 

Zaměstnáni mimo 

obor, neumístěni, 

jiné 

11 2 3 1 
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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL  

 

1) Kontrola krajské hygienické stanice: 27.4. 2022 kontrola provozovatele 

ubytovací zařízení. Eva Rudková - , Ing. Šárka Štěpová vše v pořádku 

 

2) Česká školní inspekce – inspekce nebyla. 

 

3) Veřejnosprávní kontrola na místě- kontrola hospodaření příspěvkové 

organizace za rok 2021. 

 

Termín: 11. 5. – 1. 6. 2021, kontrolované období 1. 1.2021 až 31. 12.2021. 

 

Kontrolní skupina ve složení: Ing. Jana Vysloužilová, Ivana Kvardová,  

Bc. Milena Jiřičková, Ing. Petra Suchá 

 

Kontrola zaměřena na tyto oblasti: a)Vedení účetnictví, vnitřní předpisy, 

náležitosti účetních dokladů a věcná správnost účtování, hospodaření 

s veřejnými prostředky, výsledek hospodaření, pokladní operace  a ceniny, 

bankovní operace,b) Fondy účetní jednotky,c)Majetek – evidence a účtování, 

ochrana majetku, opravy a udržování, odpisování, inventarizace, d) Zásoby, 

čipy, osobní ochranné pomůcky, e) autoprovoz, f) cestovní náhrady, g) závodní 

stravování, školní stravování, Úschova účetních záznamů – spisová služba, 

skartace, i) doplňková činnost, j) Registr smluv, k) vnitřní kontrolní systém. 

 

Závěr kontroly: nebyly shledány žádné závažné nedostatky, část jich byla 

odstraněna v průběhu kontroly, zbytek je postupně odstraňován.  

Termín na odstranění drobných nedostatků je do 31. 12. 2022.
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7. ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE  

Hodnocení školního roku 2021/2022 z pozice výchovného poradce SPgŠ 

Prachatice (Mgr. Jitka Hyrmanová) 

• 

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 

 příprava zpracování PLPP 1. a 2. stupně 

 činnost poradenská , metodická, informační  

 metodické usměrňování a sjednocování diagnostické činnosti učitelů a 

poskytování obsahové a metodické pomoci 

 zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb  

a mimořádného nadání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních  

 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 (spolupráce zvl. při řešení problémů žáků 

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

učitel-žák)  

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  
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 spolupráce s komisí společenskovědních předmětů a metodikem prevence 

sociálně-patologických jevů 

 poskytování služeb kariérového poradenství žákům se zřetelem k jejich 

vzdělávacím potřebám  

na základě znalosti žáků, jejich postojů, specifických zvláštností a 

možností výchovně-poradenské aktivity ve spolupráci s pedagogy, 

školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění 

 pomoc žákům školy při rozhodování o další profesní či studijní orientaci  

formou individuálních konzultací či přednáškovou činností ve škole  

 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,  

průběhu přijímacích zkoušek)  

 aktualizace informací na nástěnce výchovného poradenství    

 přehledy o maturitních zkouškách, o studiu či o profesním uplatnění  

absolventů školy  

 vzdělávací akce „Učitel jako poslání aneb buďme mentoři“ (absolvování 

v rámci projektu EduKop s podporou Evropského sboru solidarity) 

 

Preventivní práce na –VOŠS a SPgŠ 

 

1/ Složení komise: Mgr. Klaudia Pospíšilová 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2021/2022:  

 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 má pravidelné 

konzultační hodiny a je k dispozici žákům i učitelům, kdykoliv dle 

individuální domluvy, ve školním roce 2021-2022 byly realizovány spíše 

individuálně dle potřeb učitelů a žáků.  

 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 
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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 (kulturní a 

výchovné akce pro veřejnost. 

 Specifická prevence je obvykle uplatňovaná v rovině poskytování 

informací, k řešení problémových situací. Poradenská činnost ŠMP je 

obvykle zaměřená na řešení aktuálních problémů žáků v individuálních 

konzultacích a metodickou podporu učitelů v rámci uchopení a řešení 

daného problému. Vzhledem k  průběhu školního roku, který byl ovlivněn 

epidemiologickou situací, byly tyto formy preventivní práce realizovány 

prostřednictvím jak přímými osobními konzultacemi, tak i telefonickými 

nebo online konzultacemi se žáky i učiteli. 

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 u žáků rozvoj 

kompetence k řešení problémů. Ve školním roce 2021-2022 byla tato část 

preventivní práce intenzivnější, zejména v rovině nabídky technik 

zpracovávání stresu z nestandardní situace žáků. 

Velká část preventivní práce byla v kompetenci třídních učitelů, kteří jsou 

žákům nejblíže, byla jim poskytována metodická podpora. 

 Aktivity pro žáky v rámci preventivní práce ve školním roce 2021-

2022: 

Adaptační kurz pro první ročníky se povedlo realizovat v módu 

ambulantním, vzhledem k aktuálním hygienickým nařízením: 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 Zapojení vyšších ročníků do programu adaptačního 

kurzu se tentokrát vzhledem k hygienickým nařízením do adaptačního 

kurzu nezařadilo. 

Další akce, jako Techniky učení, Jak se učit – praktický seminář strategií 

a technik efektivního učení pro žáky prvních ročníků, aby zvládli nové 

nároky střední školy byl realizován. Žáci byli 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. Bylo důležité 

zprostředkovat, aby se žáci zaměřili více na technologii zvládnutí přípravy 

k maturitní zkoušce, než na stresové faktory s tímto spojené. 

Rozvoj měkkých dovedností, kompetencí pro život, jako je komunikace 

v různých situacích, vytváření strategií řešení problémů, asertivní chování, 
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udržení vlastních hranic a práce s emocemi, byl součástí výuky nejen 

v rámci předmětů, vyučovaných ŠMP, ale i ostatních učitelů je evergreen 

ve škále nabízených aktivit. Vzhledem k náročným situacím, kterými si 

v uplynulých školních rocích prošli žáci i učitelé je rozvoj kompetencí pro 

život důležitou součástí každodenního školního života. 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost:  

Účast na setkání školních metodiků prevence. 

 

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

Adaptační kurz byl i ve školním roce 2021-2022 realizován ve spolupráci s 

KreBul o.p.s., Spolupráce s dalšími subjekty byla i v tomto školním roce 

limitována epidemiologickou situací.  

 

5/ Výrazná pozitiva v oblasti preventivní práce: 

 Průběžná konzultační metodická podpora třídních učitelů při řešení situací 

v třídních kolektivech. 

 Podpora rozvoje žáků v oblasti kompetencí pro život, v oblasti rozvoje 

seberegulačních dovedností. 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

 Vyhledávat možnosti dalšího vzdělávání v oblasti prevence rizikového 

chování (ŠMP i učitelé) 

 Průběžně doplňovat metodické materiály, vztahující se k prevenci 

rizikového chování 

7/ Priority pro školní rok 2022-2023 

 Vytvořit metodiku wellbeing pro podmínky naší školy, kterou mohou 

učitelé využít ve své každodenní práci ve vyučování. 

 Nadále podporovat třídní učitele i ostatní učitele jak v utváření 

prosociálního klimatu ve třídě, tak i v řešení problémů žáků souvisejících 

s rizikovým chováním. 

 Rozšířit prostor pro seznámení žáků s tématy rizikového chování a jeho 

prevence v rámci zdravého životního stylu (což je součástí vzdělávacího 

obsahu předmětů pedagogika, psychologie) nabídkou besed na vybraná 

témata. 

 Spolupracovat se sociálními partnery v oblasti prevence rizikového 

chování a vyhledávat možnosti dalšího vzdělávání v oblasti prevence 

rizikového chování. 

Zpracovala: Mgr. Klaudia Pospíšilová, školní metodik prevence 
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8. ZPRÁVA O PEDAGOGICKÝCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

a/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

stále vzdělávají, působí sami jako lektoři seminářů a dílen pro děti i učitele 

v rámci DVPP. Často působí jako porotci přehlídek a soutěží na krajské i 

republikové úrovni. 

 

 národní přehlídka Poema (Patrasová), 

 Dětská scéna (Bečvářová), 

 soutěž O Štít a Štítek města Prachatice (Bečvářová), 

 celostátní dílna dramatické výchovy Jičín s NIPOS ARTAMA Praha 

(Patrasová), 

 příprava žáků na Třeboň poetickou, Wolkerův Prostějov (Patrasová), 

 dramatické a mediální dílny pro MŠ Prachaticka a Vimperska 

(Bečvářová), 

 webináře a semináře pro učitele v rámci DVPP– „Děti a divadlo“, 

„Dramatická výchova jako metoda výchovně vzdělávací práce“, Jak 

pomáhá dramatická výchova zvládat problémy“, „Čtenářská 

pre/gramotnost ve škole i za školou“, „Prezentační a komunikativní 

dovednosti“ (Bečvářová). 

 vyučující DV na PF ZČU v Plzni - Katedra pedagogiky, předmět 

Dramatická výchova s metodikou, (Bečvářová) 

 lektor webinářů/seminářů pro krajská centra vzdělávání, nakladatelství 

Portál s.r.o. Praha, vzdělávací společnost Inšpirácia (Slovensko), 

ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o., Jihočeská hospodářská komora aj. 

(Bečvářová), 

 lektor dílen ARTAMA Praha, (Patrasová), 

 vedoucí Muzea české loutky a cirkusu, realizátor doprovodných 

dramatických programů pro školy, komentovaných prohlídek či jiných 

dramatických aktivit (Patrasová), 

 laureát Wolkrova Prostějova (Patrasová), 

 Tělocvik hravě, atraktivně a kreativně (Srchová), 

 Semináře a webináře:  

o Syntax explicitně 

o Tvůrčí psaní v praxi 

o Problémy současné češtiny  

o Média a my 

o Online konference To nejlepší z Komenského            

o NPI – projekt SYPO 

o Současná poezie pro děti ve věku 1. st. ZŠ - G. Zelená Sittová 

o Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní 
školy- G. Zelená Sittová, Ph.D 
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o „Jak vytvářet zábavné úkoly do hodin jazyků?“ (Šímová), „Tvůrčí 
psaní v praxi“ (zaměřeno na CJ), „Lehrer*innen-Fortbildung: 

Deutsch lernen mit Musik“, „Za hranicemi myšlenkových map“ 

o kurz německého jazyka pro učitele, Easyenglisch Kralupy; Den 
s němčinou – Goethe institut, jazyková animace; Trénujeme 

jazykovou zručnost. Klett, webinář, Wortschatz 

u.Grammatikspiele. Klett, webinář, Lecker & Lehrreich., Hueber 

webinář, Polyglot - webinář Passt schon interaktiv, školení - projekt 

Společný jazyk - společná budoucnost (Kabelová) 

o The Best Formula for Exam Success (Kůrková), 
o Teaching comunication skills, How to make English lessons more 

interesting, Success in and out of the classroom (Malá) 

o „Individualizace vzdělávání v MŠ v pojetí pedagogiky Franze 

Ketta,“Osobnostně sociální rozvoj předškolního pedagoga aneb 

pedagogický Koktejl pro udržitelný rozvoj“, „Etické a komunikační 

dovednosti pedagoga“, „Inkluze v teorii a praxi“, „Hyperaktivita u 

dětí“,  školení a praktické ukázky ze zážitkové pedagogiky v 

rozsahu 2 dnů, „Jak učit dobru dle Komenského“ v rozsahu 2 dnů a 

letní týdenní kurz na téma „Integrovaná psychoterapie“(Chánová),. 

o Volary a pochod smrti, “Můj život s leukémií“, 17. Den hospicové 

péče (Kotěšovcová), 

o „Transformace strachu a úzkosti“, „Průvodce vícejazyčnou 
výchovou“, „Formula, aneb práce s emocemi, podpora zdraví“, 

online hospitace v rakouské MŠ KG Laa an der Thaya v rámci 

projektu EDUSTEM,“Kam jde tvá pozornost, tam jde i tvá energie“ 

(Pospíšilová). 

o Etické a komunikační dovednosti pedagoga (Kaňka), 

o Celostní koučování; Teamový koučink; Vnitřní dítě, Konference o 

vzdělávání,  Mental wellness days,  Timemanagement,  Nastavení 

mysli, Školní zralost, Wellbeing ve vzdělávání a jak ho podpořit, 

Podporující výukové metody (Stará) 

 Mistrovské pěvecké kurzy, Jak tvoří Lenka Dusilová (Sovová Petra) 

 

b/ Environmentální výchova  
 

    Všechny vyučované předměty mají zařazená témata se zaměřením na 

environmentální výchovu. Předmět biologie má pro uplatnění environmentální 

výchovy největší možnosti. 

    V 1. pololetí školního roku se žáci 2. ročníků zúčastnili vzdělávacích 

programů pořádaných CEV Dřípatka v Prachaticích (výukové programy „Cesta 

jídla“ a „Jak roste chléb“).  

    Celá škola se aktivně zapojila do projektu Recyklohraní, tedy do školního 

recyklačního programu, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění 
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a recyklace odpadů. V průběhu prosince a ledna studenti plnili aktivity v rámci 

úkolu Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí. 

     Ve 2. pololetí školního roku navštívili CEV Dřípatku v Prachaticích studenti 

3. ročníků. Ve výukovém programu „Člověče (ne)kup to“ se zaměřili na odpady, 

jejich třídění a recyklaci. Na závěr si každý velmi jednoduchým způsobem 

vyrobil dárkový papír ze starého novinového papíru. Techniku výroby tak 

mohou použít i v praxi s dětmi. 

     V dubnu se žáci 3.A a 3.B zapojili do besedy s V. Hoškem, fotografem NP 

Šumava, o ekologických problémech Šumavy. Tyto třídy dále absolvovaly 

přednášku o entomologii a navštívily centrum NP Šumava na Kvildě. 

      Žáci 1. a 2.ročníků se v rámci environmentální výchovy zúčastnili exkurze 

do čističky odpadních vod v Prachaticích, výstavy o vodě v CEV Dřípatka 

v Prachaticích a přírodovědné exkurze na naučné stezce Olšina. 

    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“. Studenti 3.A a 3.B si vytvořili 

referáty na vybraná ekologická témata a odprezentovali je v rámci hodin 

biologie. 

     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. 

Martina Sovová 

 

c/ Zahraniční aktivity 

Organizovala především komise cizích jazyků. 

 vzdělávací spolupráce v příhraničních oblastech – v rámci projektu 

„EduSTEM“ ATCZ220 (praxe v rakouských MŠ, 3.B – A. Šnorková, D. 

Bursová)  

 
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 

 MěÚ Prachatice 

 Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích 
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 Muzeum loutky a cirkusu v Prachaticích 

 Městská knihovna Prachatice 

 CEV Dřípatka 

 NP Šumava 

 Prevent Prachatice 

 ICM Prachatice 

 KreBul ops. Prachatice 

 Dobrovolnické centrum Prachatice 

 Svaz důchodců ČR 

 celá řada institucí Jihočeského kraje v rámci odborné praxe 

 Goethovo centrum v Č. Budějovicích 

 Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích, ZČU Plzeň 

 OR AŠSK 

 Sportovní zařízení města Prachatice 

 Okresní soud Prachatice 

 farnost Prachatice a Vodňany 

 

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

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

zařízení). V tomto školním roce byla vzhledem k distanční výuce bohužel 

značně omezena. 

 

e/ Prezentace školy na veřejnosti 

(výrazně ovlivněna pandemiií covidu a uzavřením škol) 

 Online den otevřených dveří - pro SPgŠ i VOŠ, ve spolupráci JčHK 

 Projekt Komenský – třída 3. A obsadila 3. místo 

 vystoupení souboru Libín 

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

a fotografie zachyceny v kronikách školy (SPgŠ i VOŠ) 

 vystoupení hudebního souboru školy Fontána  

 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 

 

 

 

http://www.spgspt.cz/
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f/ Přehled výchovně vzdělávacích akcí za školní rok 2021/2022  

 soutěže, olympiády a vystoupení žáků  

o prezentace ročníkových prací žáků 4. B 

o koncerty: 

CINK 

 Veřejná zkouška pro setkání ředitelů SPgŠ z ČR - Domov 

mládeže SPgŠ 22. 9. 2021 

 Koncert pro Seniorské hudební odpoledne aneb pokračování 

Hudebního podzimu v Aule Gymnázia PT 5. 10. 2021 

 Koncert pro Český červený kříž – Radniční sál PT 16. 11. 

2021 

 Jarní koncert v Galerii Vodňany –7. 4. 2022 

 Školní akademie - Aula Gymnázia PT 8. 4.2022 

 Jarní koncert ve Hvožďanech u Vodňan 16. 6. 2022 

 Koncert v Parkánu Prachatice v rámci Slavností solné Zlaté 

stezky 24. 6. 2022 

FONTÁNA 

 Předvánoční večeře na DM 

 Školní akademie – Aula Gymnázia PT 8. 4. 2022 

 Letní koncert - Aula Gymnázia PT 22. 6. 2022 

 Zpívání v ulicích – 29. 6. 2022 

 Trio Alsiman (Alena Mrzenová – 4.C, Simona Ulrychová, 

Anna Dokoupilová – 4.B 

o Virtueller Kochkurs – účast na čtvrtletním virtuálním 

mezinárodním kurzu vaření, březen – květen 2022 (Ša + 2.B) 

o Žáci ze SPgŠ Prachatice se zúčastnili exkurzí do KreBul Prachatice, 
do Montessori MŠ při ZŠ Prachatice, Národní 

o Goethe Institut – soutěž Bücherwurm – Jihočeský knihomol – K. 

Hodová 2.B 

o 19. 1. 2022 – školní kolo olympiády v anglickém jazyce – 

postupující: Martina Kozlová, 1. A; Stanislav Vomáčka, 1. B; Nella 

Pflanzerová, 2.A 

o 17. 3. 2022 – okresní kolo olympiády v anglickém jazyce – 

postupující: Martina Kozlová, 1. A; Nella Pflanzerová, 2.A 

o 22. 4. 2022 – krajské kolo olympiády v anglickém jazyce – 

Martina Kozlová 4. místo, Nella Pflanzerová 6. místo  
o improvizační zápas týmu Pilulky v Prachaticích a ve Vodňanech , 
o divadelní představení DS Rarášek a s tím spojené projekty a dílny 

pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami na Prachaticku ve 

spolupráci s MAS Šumavsko, obecními úřady i MěÚ Prachatice 

(Bečvářová), 

o Poema žáků SPgŠ – školní kolo (Patrasová, Bečvářová), národní 

přehlídka (Patrasová). 



21 

 

 

 

 kulturní a vzdělávací akce 

o Praha, židovské památky  
o Pochod smrti, multikulturní výchova v praxi KREBUL Prachatice  
o dopis Ježíškovi, Krippenspiel  
o příprava charitativní akce s 2.A  
o propagace rodného města -  My hometown,  tvorba letáku a videa 

o divadelní představení v NJ v ČB „Galli Theater München“ – 

Rotkäppchen (1.B, 2.B) 

o projekt Cesta jídla, 2.A 

o projekt Jak roste chleba, 2.b 

o projekt Neplýtvej potravinami, 3.A 

o projekt Ne/kup to, člověče, 3.B 

o beseda o NP Šumava - 3. A, 3. B 

o návštěva návštěvního centra NP Šumava Kvilda - obůrka s jeleny, 
3.A, 3.B 

o přednáška o entomologii, ukázky hmyzu, preparace - 3.A, 3:B 

o návštěva výstavy o vodě na CEV Dřípatka - 1.A, 1.B 

o exkurze Čistička odpadních vod - 1.B, 2.B 

o exkurze Naučná stezka Olšina - 2.B, 3.B 

o Studentské volby do PS PČR – zapojení do celostátního projektu 

JSNŠ, ve kterém si žáci SŠ starší 15 let vyzkoušeli volit do EP 

projekt JSNS (výsledky SPgŠ odpovídají celostátním výsledkům 

priorit středoškolské mládeže) 

o přednáška a beseda s PhDr Mgr Robertem Hunešem MBA na téma 

etika v pomáhajících profesích. Březen 2022 třídy 4. ABC. 

o beseda s Mgr. Veronikou Bílkovou na téma sociální práce v 

organizaci ,,Rozkoš bez rizika“ 2022 03 22 – 1.B.  

o beseda s Jindřichem Vindišem DiS zaměřená na problematiku 

závislostí Prevent Prachatice. 2022 04 19 – 1.B. 

o beseda a spolupráce s P. Josefem Prokešem Farnost Vodňany - 
téma křesťanská etika, tém. celek filosofie, 4. ročníky – prosinec 

2021 

o exkurze zaměřené na poznávání Městské pam. rezervace Prachatice 

pro 1. a 3. roč. PL  - tématický celek kultura, březen 2022 - 2.B, 

červen 2022 – 1.S, 3.B 

o Výtvarná soutěž Naděje Písek 9. ročník „když jde Covid kolem 
nás“ 

o Kurs malby VVS 4. B proběhl v plném rozsahu 14-18.9. 2021. 

Všichni žáci splnili zadání, včetně následné výstavy v prostorách 

školy (64) 

o Aktuální návštěvy výstav v rámci výuky v KreBulu, o.p.s. 

Prachatice, Zimní zahrada MěÚ Prachatice, Dolní Brána 
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o Výstava maturitních prací v prostorách školy 

o Výstava prací kursu malby (učebna 64) 
o Jednorázové výstavy v prostorách výtvarných učeben a školy 

o návštěva divadla  

o adaptační kurzy 1. ročníků 

 

g/ Účast školy v projektech 

 Recyklohraní – starý mobil pro remobil 

 třídíme papír, plasty, hliník, sbíráme elektroodpad 

 vzdělávací spolupráce v příhraničních oblastech – v rámci projektu 

„EduSTEM“ ATCZ220  

 sdílení odborných informací v rámci projektu „EduSTEM” ATCZ220 

 hospitace v MŠ Laa an der Thaya a  SPgŠ  Prachatice v rámci 

projektu „EduSTEM” ATCZ220 

 on-line konference žáků na Dině.international   v rámci projektu č. 298 

Společný jazyk – společná budoucnost, který je součástí programu 

příhraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 

 exkurze  do Nationalparkzentrum Lusen  v rámci projektu č. 298 

„Společný jazyk – společná budoucnost“, který je součástí programu 

příhraniční spolupráce Česká republika- Svobodný stát Bavorsko, 1.A, 

2.A, 2.B 

 Ukončení výuky nj v rámci projektu č. 298 Společný jazyk – společná 

budoucnost, který je součástí programu příhraniční spolupráce Česká 

republika- Svobodný stát Bavorsko 

 

h/Hodnocení práce předmětových komisí 

Český jazyk a literatura 

Český jazyk a literatura  

1/ Složení komise: Mgr. J. Pavlíčková, Mgr. M. Pártlová, Mgr. P. Sovová, 

Mgr. M. Trnková, Mgr. J. Kaňka, Mgr. I. Šímová 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2021/2022:  

 soutěže a vystoupení žáků  

Pedagogická poema – školní kolo, účast v celonárodní přehlídce 

            Olympiáda v Čj – školní a oblastní kolo s postupem do krajského kola  

            Literární soutěže Čapkoviny, O nejlepší sci-fi povídku, Duha   

 návštěvy kulturních akcí 

Divadelní představení v MěD Prachatice – Čapkovy Povídky 

 exkurze 

v městské knihovně (1. r.) 

Muzeum loutky a cirkusu 

výstava V+W v Americe 

 kurzy 
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 výstavy 

Výstava prací žáků 1. r. ODV ve škole 

 ročníkové práce 

A. Fesslová (3.B) 

 studentská odborná činnost 

 projekty 

Den Poezie – zapojení do celostátního projektu  (1. – 3. roč)                                                                                      

Tvorba didaktických básní a kaligramů (3. B) 

Tvorba Haiku (1. A, 1. B) 

 přednášky 

Mgr. Grillová – J. A. Komenský (1. A) 

Žurnalistika - tvorba novin, sběr a ověřování informací, novinářská etika, 

- pí Vandlíčková (4. C) 

 zájmové aktivity se žáky  

tvorba poetistických básní – vznikla vlastní sbírka básní (3. B) 

Karkulka, jak ji možná neznáte – vznikla ilustrovaná sbírka textů (ve 

spolupráci VV) (1. ročníky) 

Po stopách M. J. Husa (komentovaná prohlídka centra PT – spojitost 

s osobností M. J. Husa, 1.B, 3.B) 

 další aktivity 

Výstava v knihovně – čtěme dětem 20 min. denně 

            Den otevřených dveří  

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

Semináře a webináře:  

            Syntax explicitně 

Tvůrčí psaní v praxi 

Problémy současné češtiny  

Média a my 

            Online konference To nejlepší z Komenského            

            NPI – projekt SYPO 

            Současná poezie pro děti ve věku 1. st. ZŠ - G. Zelená Sittová 

            Současná literatura pro děti ve věku 1. st. ZŠ - G. Zelená Sittová, Ph.D.  

             Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy- G. 

Zelená Sittová, Ph.D.                                     

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

          spolupráce s nakladatelstvím Didaktis (výběr studijních materiálů) 

          spolupráce s paní redaktorkou Vandlíčkovou  

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

- prezenční výuka byla podle potřeb doplňována zároveň probíhající 
distanční výukou  

- osvědčil se nový bodový systém hodnocení u přijímacích zkoušek 
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- realizace nové úpravy podmínek ústní maturitní zk. z českého jazyka 

proběhla úspěšně, žáci zpřehlednění uvítali, proto model využijeme 

v plném rozsahu (viz loňské priority) 

- obměna a aktualizace textů k přijímacím zkouškám v oboru řečových 

dovedností 

- úprava ŠVP dle RVP 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

- individuální konzultace se slabými žáky a maturanty  
- laxní přístup některých žáků k nabízeným možnostem v některých třídách 

vyústil v neúspěšnost při hodnocení a u MZ 

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

doporučujeme zavést tuto disciplinu i u žadatelů na PL 

- nedaří se více podchytit talentované žáky k účasti v literárních soutěžích 

7/ Priority pro další školní rok 

- Doplnění knihovního fondu, zejm. pro LJP 

- Pedagogická poema (školní kolo) 13. 10. 2022 – výběr nejlepších, 

kteří pojedou do Prahy (7. – 10. 11.) 

- zúčastnit se letošního ročníku Dne poezie s tématem Je včera, bude 

dnes, byla zítra 

- hledat talentované žáky a motivovat je k účasti v liter. soutěžích 

- zaměřit pozornost na výuku CJL v dalším ročníku oboru praktická 

sestra 

- Hledat vhodná školení pro profesní růst pedagogů 

 

Za komisi CJL: Mgr. Jana Pavlíčková 

 

 

Dramatická výchova 

 

1/ Složení komise: 

 

PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D. 

MgA. et Mgr. Hana Patrasová 

Mgr. Jana Pavlíčková 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2021/2022: 
 

 soutěže, vystoupení žáků a projekty: 

- projekt „ Mikuláš šel městem“ ve spolupráci s MěÚ Prachatice – vánoční 

happening (Bečvářová), 

- improvizační zápas týmu Pilulky v Prachaticích a ve Vodňanech 

(Patrasová), 
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- divadelní představení DS Rarášek a s tím spojené projekty a dílny pro děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami na Prachaticku ve spolupráci 

s MAS Šumavsko, obecními úřady i MěÚ Prachatice (Bečvářová), 

- Poema žáků SPgŠ – školní kolo (Patrasová, Bečvářová), národní 

přehlídka (Patrasová). 

 

 návštěvy kulturních akcí: 

- návštěva divadel v Prachaticích a v Praze ve spolupráci s PKCJL. 

 

 exkurze - ne 

 kurzy - ne 

 výstavy – ne 

 

 ročníkové práce: 
- zásobníky her a cvičení (fyzická nebo digitální forma) – všechny 

ročníky, 

- ročníková práce – tvorba představení/lekce/projektu - všechny ročníky: 

1. a 2. roč. – skupinový projekt a jeho realizace, scénář, 

3. a 4. roč. – individuální výstupy, písemná metodická příprava. 

 

 studentská odborná činnost – ne 

 

 projekty: 

- dramaticko-výtvarná dílna pro děti z Ukrajiny „Žlutomodrý svět“ ve 

spolupráci s KreBul, o.p.s. a MěÚ Prachatice se zaměřením na 

komunikaci a kreativitu (Bečvářová, Rabenhauptová), 

- dramatická dílna pro děti z Ukrajiny ve spolupráci se ZŠ Zlatá stezka 

(programy zaměřené na vnímání a učení se českému jazyku ve spojení 

s dramatickou výchovou) - (Patrasová), 

- dramatické dílny pro děti mateřských škol – „Papír mluví“, „O 

Smolíčkovi“, „Haló, Jácíčku“ (MŠ Prachatice, MŠ Vitějovice, MŠ 

Žďár nad Sázavou, MŠ Vacov, MŠ Nebahovy, MŠ Svatá Maří aj.), 

pořízeny videozáznamy a reportáže do výuky, spolupráce s TV Jižní 

Čechy, TV Šrumec, Kabelovou televizí a Radničním listem 

(Bečvářová, Malina), 

- mediální dílny „Jak se kočička Micinka chtěla stát reportérkou“ – pro 

děti MŠ Prachatice Zahradní a Paraplíčko, MŠ Strunkovice nad 

Blanicí, MŠ Nebahovy, MŠ Svatá Máří, ZŠ Žďár nad Sázavou aj. 

(Bečvářová, Malina), 

- dramatická dílna pro seniory ve spolupráci s KreBul, o.p.s. a 

SeniorPoint a MěÚ Prachatice s názvem „Pero, tužka, pastelka či 

propiska“ spojena se seminářem a výstavou kaligramů (Bečvářová), 



26 

 

- pohádková prohlídka Muzea české loutky a cirkusu ve spolupráci 

s PKCJL (Patrasová, Trnková), 

- dílna pro děti z Ukrajiny ve spolupráci se ZŠ Zlatá stezka (programy 

zaměřené na vnímání a učení českého jazyka ve spojení s dramatickou 

výchovou (Patrasová), 

- účast v porotě v přehlídce „O Štít a Štítek města Prachatice“ 

(Bečvářová), 

- pokračování v tradiční mnoholeté spolupráci s MŠ Zahrádka a ZŠ 

Vodňanská při realizaci výstupů praktické maturitní zkoušky DV 

(Patrasová). 

 

 zájmové aktivity se žáky: 

- Pilulky – improvizační liga (Patrasová), 

- DS Rarášek (Bečvářová). 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

Členové PK DV se stále vzdělávají a působí sami jako lektoři seminářů a dílen 

pro děti i učitele v rámci DVPP, působí také jako porotci recitačních a 

divadelních přehlídek a soutěží na krajské i republikové úrovni: 

- národní přehlídka Poema (Patrasová), 

- Dětská scéna (Bečvářová), 

- soutěž O Štít a Štítek města Prachatice (Bečvářová), 

- celostátní dílna dramatické výchovy Jičín s NIPOS ARTAMA Praha 

(Patrasová), 

- příprava žáků na Třeboň poetickou, Wolkerův Prostějov (Patrasová), 

- dramatické a mediální dílny pro MŠ Prachaticka a Vimperska 

(Bečvářová), 

- webináře a semináře pro učitele v rámci DVPP– „Děti a divadlo“, 

„Dramatická výchova jako metoda výchovně vzdělávací práce“, Jak 

pomáhá dramatická výchova zvládat problémy“, „Čtenářská 

pre/gramotnost ve škole i za školou“, „Prezentační a komunikativní 

dovednosti“ (Bečvářová). 

 

PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D. 

- vyučující DV na PF ZČU v Plzni - Katedra pedagogiky, předmět 

Dramatická výchova s metodikou, 

- lektor webinářů/seminářů pro krajská centra vzdělávání, nakladatelství 

Portál s.r.o. Praha, vzdělávací společnost Inšpirácia (Slovensko), 

ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o., Jihočeská hospodářská komora 

aj., 

- porotce okresních a krajských soutěží recitace a divadelních přehlídek, 

- účast na konferencích, 

- publikační činnost. 
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MgA. et Mgr. Hana Patrasová  

- lektor dílen ARTAMA Praha,  

- vedoucí Muzea české loutky a cirkusu, realizátor doprovodných 

dramatických programů pro školy, komentovaných prohlídek či jiných 

dramatických aktivit, 

- porotce okresních i národních soutěží a přehlídek, 

- laureát Wolkrova Prostějova. 

 

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

PK DV v tomto školním roce spolupracovala s těmito subjekty: 

- Radniční list Prachatice, 

- TV Šrumec, 

- Televize Jižní Čechy (JČ1), 

- MAS Šumavsko, z.s., 

- SeniorPoint a KreBul, o.p.s. Prachatice, 

- Portus, o.p.s. Prachatice, 

- Hospic Prachatice, 

- MěÚ Prachatice (sociální odbor – Hanka Rabenhauptová), 

- MŠ Prachatice, 

- ZŠ Prachatice, 

- Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice, 

- KIS Prachatice, 

- MAS Šumavsko, 

- Jihočeská hospodářšká komora. 

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

 aktivní spolupráce vyučujících dramatické výchovy a jednotný postup při 

realizaci prezenční i online výuky, 

 zkvalitňování edukačních podkladů pro prezenční výuku – využívání 

autorských metodických materiálů (Bečvářová, Patrasová), 

 zkvalitňování edukačních podkladů pro online výuku prostřednictvím MS 

TEAMS (ve složce ZADÁNÍ nastavení jasných hodnotících standardů, 

hodnocení seminárních prací prostřednictvím sdílených dokumentů, 

záloha videozáznamů, představení i studijních materiálů) – (Bečvářová, 

Patrasová), 

 metodická mezipředmětová spolupráce s PK CJL, Px, VV, VDT, 

 posílení kompetencí k učení žáků (práce s odbornou i krásnou literaturou 

DV, vyhledávání zdrojů literatury, citace), 

 zážitková podoba vyučování, řešení modelových situací, neformálnost, 

improvizační obratnost, rozvíjení řeči a slovní zásoby, propojení školy 

s životem, sociální zkušenost, 
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 využívání ICT jako významného podpůrného edukačního nástroje 

v hodinách DV, který žáci zhodnotí i na VŠ, podpora digitálních 

kompetencí, 

 lektorská činnost vyučujících (ve spolupráci s ARTAMA, nakladatelství 

Portál, PF ZČU Plzeň, ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o.), 

 publikační činnost vyučujících. 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

 Nepřítomnost žáků v hodinách DV kompenzována náhradní prací 

praktické povahy, individuální problémy žáků PK DV jsou řešeny 

individuálně s přihlédnutím na etiku daného problému. 

 Materiální rezervy a opatření: 

- obnova materiálu výtvarného a spotřebního charakteru (papíry, 

pastelky, tužky, čtvrtky, balicí papír aj.),  

- nákup plastových boxů na materiál,  

 Zvyšování odborných a profesních kompetencí: 

- pokračovat v lektorské a publikační činnosti vyučujících, 

- pokračovat v jednotném stylu práce, který se opírá o jasně stanovená 

pravidla a zážitkovou podobu výuky, 

- sebevzdělávání, 

- pokračovat v zájmových dramatických aktivitách. 

7/ Priority na škol. rok 2022/2023: 

 Posilovat kreativitu a samostatnost žáků. 

 Výrazně zvyšovat nároky na slovní projev žáků, schopnost prezentace. 

 Posilovat kompetence k učení (práce s literaturou, vyhledávání informací 

a citačních zdrojů). 

 Zvyšovat náročnost na metodické znalosti a praktické dovednosti žáků 

v návaznosti na potřeby pedagogické praxe a v souvislosti se změnami i 

revizí RVP PV, RVP ZV (cíle, úkoly, metody DV). 

 Aktualizace a úprava maturitních otázek z DV. 

 Dále využívat ICT jako edukačního nástroje při lekcích DV, zkvalitňovat 

digitální kompetence žáků i učitelů (v souladu s RVP a digitalizací 

výuky). 

 Pokračovat ve tvorbě psaných i digitálních podpůrných metodických 

materiálů. 

 Pokračovat v metodické a lektorské činnosti vyučujících DV. 

 Zkvalitňovat materiální podmínky pro výuku DV (nová knihovna, 

vestavěná skříň na pomůcky, oprava dveří v klubech DV). 

 Dále spolupracovat s výchovně-vzdělávacími zařízeními i institucemi 

města a sdělovacími prostředky. 

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

1/ Složení komise: 

 

PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D. 

Mgr. Blažková Ivana 

Mgr. Jiří Stejskal 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2021/2022: 
 

 soutěže, vystoupení žáků a projekty 
Výtvarná soutěž Naděje Písek 9. ročník „když jde Covid kolem nás“ 

 

 exkurze  

 

 kurzy  

o Kurs malby VVS 4. B proběhl v plném rozsahu 14-18.9. 2021. 

Všichni žáci splnili zadání, včetně následné výstavy v prostorách 

školy (64) 

 výstavy  

Aktuální návštěvy výstav v rámci výuky v KreBulu, o.p.s. Prachatice, 

Zimní zahrada MěÚ Prachatice, Dolní Brána 

Výstava maturitních prací v prostorách školy 

Výstava prací kursu malby (učebna 64) 

Jednorázové výstavy v prostorách výtvarných učeben a školy 

 ročníkové práce 
o zpracována a prezentována ročníková písemná prezentační práce na 

téma Život a díla mexické malířky Frida (Vaníčková Viktorie) 

o zásobníky výtvarných technik (fyzická nebo digitální forma 
prostřednictvím Teams) – všechny ročníky 

o ročníkové práce podle zadaných témat – všechny ročníky 

o seminární práce - písemná příprava na lekci či projekt VVM - 3. a 

4. ročníky (digitální podoba prostřednictvím Teams a sdílených 

dokumentů) 

 

 zájmové aktivity se žáky 

 další aktivity: 

o online příprava žákyň na maturitní zkoušky, příprava na přijímací 
zkoušky na pedagogické fakulty a VŠ výtvarného zaměření. 

Individuální příprava žáků potvrzuje nezbytnost funkční IT 

platformy s možností ukládání studijního materiálu, skenů 

výtvarných prací, seminárních prací s možností nastavení 

transparentních a jednotných parametrů, procentuálního 
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vyhodnocení úspěšnosti splnění úkolu a okamžité opravy 

prostřednictvím sdílených dokumentů – Zadání Teams 

o obnova instalace učebny 29 souborem maturitních prací (květen)  

o úspěšný průběh teoretických maturit oborů PMP a PL 

o úspěšný průběh praktických maturit   
 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost 

o  výtvarná dílna pro ukrajinské děti „Žlutomodrý svět“ ve spolupráci 

s KreBul, o.p.s. a MěÚ Prachatice (Bečvářová), 

o výtvarné a polytechnické dílny pro mateřské školy Prachaticka a 
Vimperska ve spolupráci s MAS Šumavsko (Bečvářová), 

o výtvarné dílny pro seniory ve spolupráci s KreBul, o.p.s. a 

SeniorPoint, MěÚ Prachatice (Bečvářová), 

o lektor webinářů /seminářů s výtvarným zaměřením pro organizace : 
nakladatelství Portál s.r.o. Praha, vzdělávací 

společnost Inšpirácia (Slovensko), ASTERIA centra vzdělávání, 

s.r.o., krajská centra vzdělávání, Jihočeská hospodářská komora 

(Bečvářová), 

o výuka na PF ZČU v Plzni Katedra pedagogiky, vedoucí a oponent 

kvalifikačních prací, účast na vzdělávacích konferencích 

(Bečvářová) 

o publikační činnost (Bečvářová, Stejskal 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty 

PK VV v tomto školním roce spolupracovala s těmito subjekty: 

o SeniorPoint a KreBul, o.p.s. Prachatice 

o MěÚ Prachatice (sociální odbor – Hanka Rabenhauptová), 

o Mateřské a základní školy Prachaticka  

o Radniční list Prachatice 

o Televize Jižní Čechy 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK 

o zkvalitňování edukačních podkladů pro online výuku –  aktivní využívání 

TEAMS (včetně aktuálních novinek) a BAKALÁŘI (Stejskal, Bečvářová)                                                                             

o zkvalitňování edukačních podkladů pro prezenční výuku – publikační 

činnost, příprava skript z dějin umění a metodiky (Stejskal, Bečvářová)   

o  další vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí a jejich využívání pro 

výuku VV (účast na online konferencích Microsoft, SYPO, samostudium, 
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vyhledávání vhodných digitálních nástrojů pro výuku) - PK VV považuje 

využívání ICT jako edukačního nástroje v hodinách VV za zásadní                                                                            

o distanční výuka pro chybějící žáky byla zajištěna prostřednictvím 
TEAMS a BAKALÁŘI 

o individuální a skupinové konzultace k maturitním zkouškám i pomoc k 
přijímacím zkouškám VŠ byly realizovány online i mimo povinnou výuku 

o metodická a mezipředmětová spolupráce s PK Čj, Px, DV, HV, 
Společenských věd, VDT 

 

6/ Rezervy a přijatá opatření 

o Pokračovat při přípravě edukačního materiálu pro prezenční i online 
výuku -  zpracována část starověkého umění (kapitoly Pravěk, 

Mezopotámie, Egypt) a současné umění, (Architektura 20 století, 

Vývoj sochařství po roce 1900 a Malířství druhé poloviny 20. století).  

Skripta budou určena pro 1 a 4 ročníky PMP a PL a budou doplňovat  i 

rozšiřovat již existující základní obrazový materiál v digitální podobě 

přístupný na školní síti. 

o Aktualizovány ŠVP PMP i PL. Hlavní změnou je důraz na současné 

výtvarné umění v 1. ročníku PL. 

7/Priority 2022/23 

o Individuální přístup je podstatou tvůrčí práce žáků. Posilovat kreativitu a 

samostatnost žáků. 

o Prověřovat metodické znalosti a dovednosti žáků v návaznosti na potřeby 

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

o Aktualizace a úprava maturitních otázek pro praktickou i ústní maturitní 

zkoušku z VV pro obory PMP a PL. 

o Dále využívat ICT jako významného edukačního nástroje při výuce VV, 

zkvalitňovat digitální kompetence žáků ( 3D tisky). 

o Pokračovat ve tvorbě digitálních podpůrných metodických materiálů 

(Teams – Zadání). 

o Pokračovat v přípravě skript (pro online i prezenční výuku). 

o Pokračovat v metodické a lektorské činnosti VV. 

Za PK VV Mgr. Jiří Stejskal 
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Hudební výchova 

 

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

Pavlíčková,  

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

Krejsová 

 
2/ Aktivity ve šk. roce 2020/2021 - soutěže a vystoupení žáků  

Pro rozvoj zájmových hudebních činností žáků v průběhu školního roku 

připravovaly pro možné koncertní prezentace na veřejnosti své hudební 

programy soubory: Cink, Fontána a další příležitostné skupinky nebo 

různí sólisté. 

a) ve společných akcích:  

 Školní akademie pro rodiče v rámci třídních schůzek v Aule 

Gymnázia 8. 4. 2022 

b) v individuálních souborových vystoupeních:  

CINK 

Veřejná zkouška pro setkání ředitelů SPgŠ z ČR - Domov mládeže 

SPgŠ 22. 9. 2021 

Koncert pro Seniorské hudební odpoledne aneb pokračování 

Hudebního podzimu v Aule Gymnázia PT 5. 10. 2021 

Koncert pro Český červený kříž – Radniční sál PT 16. 11. 2021 

Jarní koncert v Galerii Vodňany –7. 4. 2022 

Školní akademie - Aula Gymnázia PT 8. 4.2022 

Jarní koncert ve Hvožďanech u Vodňan 16. 6. 2022 

Koncert v Parkánu Prachatice v rámci Slavností solné Zlaté stezky 

24. 6. 2022 

 

FONTÁNA  

Předvánoční večeře na DM 

Školní akademie – Aula Gymnázia PT 8. 4. 2022 

Letní koncert - Aula Gymnázia PT 22. 6. 2022 

Zpívání v ulicích – 29. 6. 2022 

 

DALŠÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ SKUPINY A SÓLISTÉ  
Trio Alsiman (Alena Mrzenová – 4.C, Simona Ulrychová, Anna 

Dokoupilová – 4.B) 

 

DALŠÍ 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  
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 v průběhu školního roku bylo minimálně možné uplatnit šikovné 

žáky k reprezentaci před veřejností na jiných aktuálních akcích  

 

návštěvy kulturních akcí  - ne 

 

exkurze  - ne 

 

kurzy   - ne 

 

ročníkové práce   - ne 

 

studentská odborná činnost  - ne  

 

projekty   - ne 

 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost:  

Petra Sovová: 

Mistrovské pěvecké kurzy – (výuka operního zpěvu – Vladimír Chmelo) - 

Český Krumlov 25. - 30. 7. 2022 

Hudebně-pěvecký kreativní workshop (Jak tvoří Lenka Dusilová) – Praha 1. - 2. 

8. 2022 (solitérský svět jako vlastní koření hudební existence, hledání společné 

hlasové vlny) 

 

 

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

 Soustavná i příležitostná hudební spolupráce s kulturními a školskými 

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

základní školy, mateřské školy aj. 

 Články a fotografie na stránkách www.prachatickonews.cz  

 Zveřejněné informace na stránkách Prachatického deníku i Radničních 

listů, informace v televizním vysílání kabelové TV Prachatice  

 Prezentace upoutávek, zpráv fotografií z hudebních akcí na stránkách 

školy 

 

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

2020: 

Hudebně pedagogické aktivity členů PKHV provázela v průběhu celého 

školního roku vstřícná a harmonicky koordinovaná spolupráce. 

 

 

 

http://www.prachatickonews.cz/
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Priority předmětové komise HV pro školní rok 2021-2022  a 

charakteristika jejich plnění 

1. V průběhu školního roku byly v převaze preferovány formy a metody 

prezenční výuky. Pouze v případě výskytu „Covidových problémů“ 

souvisejících s nutnými karanténami jednotlivců či kolektivů byly ve 

všech rozvrhových hodinách uskutečňovány formy kombinací 

prezenční a distanční výuky. 

2. Při výcviku individuálního pěveckého projevu se zdůrazňoval zřetel k 
rozvoji větší jistoty a nebojácnosti. 

3. U 3. a 4. ročníků se začleňovaly častěji i přípravy „zpěvu z listu“. 

4. Vokální interpretace se týkaly i nácviku písní méně obvyklých (písní 

z novějších pohádek, z nových autorských sborníků písní aj.) a ty pak 

byly využívané k hudebním aktivitám dětí při průběžné i souvislé 

pedagogické praxi.  

5. Při hudebních aktivitách byly též začleňovány písně na základě 
vlastního výběru žáka a vlastního vedení nácviku. 

6. Byla více aktivizována i vlastní kompoziční tvořivost – při 

zhudebňování a zpracování básnických textů. 

7. Rozvoj instrumentálních dovedností žáků byl doplňován i nácviky 
vhodných skladeb k interpretacím před dětmi při pedagogické praxi. 

8. V průběhu školního roku se zlepšovala situace umožňující rozvoj 

práce hudebních zájmových útvarů – CINK, Fontána i jiných 

případných seskupení v prezentacích solidních úrovní na veřejných 

koncertech a vystoupeních. Bylo možné se připojit i ke společným 

akcím školy (školní akademie, Den otevřených dveří aj.), důležitým k 

formování hrdosti na svou školu. 

9. Uskutečnila se příprava a účast na Festivalu hudby Středních 
pedagogických škol v Karlových Varech. 

Trio Alsiman (Alena Mrzenová – 4.C, Simona Ulrychová, Anna 

Dokoupilová – 4.B) – Hudební festival pedagogických škol v 

Karlových Varech (24. - 25. 3. 2022) – zlaté pásmo (plný počet bodů) 

10. K prokázání nástrojové úrovně interpretací přednesových skladeb a 

doprovázených písní byly v červnové výuce zorganizovány 

klasifikované přehrávky. Na základě těchto zkušeností PKHV 

aktualizuje následující soupis\ požadavků. 

 

 

 

ROČNÍKOVÉ PŘEHRÁVKY JEDNOTLIVCŮ PMP - Hra na hudební nástroj 

 

1. ročník 1. PŘEDNESOVÁ 

SKLADBA  

nebo ETUDA 

- skladba nastudovaná v 1. ročníku 

2. LIDOVÁ PÍSEŇ - zpěv lidové písně s vlastním doprovodem a 
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předehrou 

- žák předloží vzorně vyplněný seznam písní 

(10 písní)  

- píseň si žák vybírá sám 

 

2. ročník 

 

 

1. PŘEDNESOVÁ 

SKLADBA  

- skladba nastudovaná ve 2. ročníku 

2. UMĚLÁ PÍSEŇ - zpěv umělé písně s vlastním doprovodem a 

předehrou (píseň je samostatně vybraná 

zkoušeným žákem) 

- žák předloží vzorně vyplněný seznam písní 

(10 lidových a 10 umělých písní) 

3. HRA NA FLÉTNU  - jedna samostatně vybraná a na zobcovou 

flétnu vzorně zahraná lidová nebo umělá píseň 

- žák předloží vzorně vyplněný seznam písní 

(20 písní) 

 

3. ročník 1. PŘEDNESOVÁ 

SKLADBA 

- skladba nastudovaná ve 3. ročníku 

2. LIDOVÁ PÍSEŇ - zpěv lidové písně s vlastním doprovodem 

a předehrou  

- hra téže písně v dalších dvou tóninách 

- žák předloží vzorně vyplněný seznam písní 

(15 písní) 

- žák vybírá z písní hraných ve 3. ročníku 

3. UMĚLÁ PÍSEŇ - zpěv umělé písně s vlastním doprovodem 

a předehrou  

- žák předloží vzorně vyplněný seznam písní 

(15 písní) 

 - žák vybírá z písní hraných ve 3. ročníku 

 

ROČNÍKOVÉ PŘEHRÁVKY JEDNOTLIVCŮ PL HVS 

 

2. ročník 1. PŘEDNESOVÁ 

SKLADBA 

nebo ETUDA 

- skladba nastudovaná ve 2. ročníku 

2. LIDOVÁ PÍSEŇ - zpěv lidové písně s vlastním doprovodem a 

předehrou 

- žák předloží vzorně vyplněný seznam písní 

(10 písní)  

- píseň si žák vybírá sám 

 

3. ročník 1. PŘEDNESOVÁ - skladba nastudovaná ve 3. ročníku 
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SKLADBA  

2. LIDOVÁ PÍSEŇ - zpěv lidové písně s vlastním doprovodem 

a předehrou (dle výběru žáka) 

- hra téže písně v dalších dvou tóninách 

- žák předloží vzorně vyplněný seznam písní 

(10 písní) 

3. UMĚLÁ PÍSEŇ - zpěv umělé písně s vlastním doprovodem 

a předehrou (dle výběru žáka) 

- žák předloží vzorně vyplněný seznam písní 

(10 písní) 

V PŘÍPADĚ ZAMEŠKANÝCH 25% HODIN předloží žák přednesovou skladbu a 4 etudy  

– při přehrávce zahraje přednes a jednu etudu podle určení zkoušejícího. Píseň vybírá též 

zkoušející.   

4. ročník – příprava na praktickou maturitu 

 

* Požadované nároky jsou v kompetenci jednotlivých vyučujících (se zřetelem na 

individuální zvláštnosti žáka) 

 

11. K praktickým maturitám u PL byla úspěšně doplněna disciplína zpěvu 

lidové písně s dirigováním. 

12. Výkony maturantek při praktických maturitních zkouškách byly 
většinou na velmi solidních úrovních. 

13. Ústní maturitní zkoušky úspěšně absolvovaly 3 žákyně PMP. 

14. V závěru školního roku byly posouzeny a formulovány drobné 

koncepční změny v ŠVP týkající se především vhodného doplnění 

vybraných průřezových témat Člověk a svět práce a Člověk a digitální 

svět do výuky HV jednotlivých ročníků PMP a PL. 

15. V učebnách Hry na hudební nástroj - č.35 a 39 byly prováděny 

kontroly funkčnosti všech keyboardů. Problematické byly nahrazeny 

jinými, funkčními. Průběžně probíhaly výměny špatných sluchátek a 

pedálů  

16. V průběhu školního roku se dokupovaly sborníky skladeb, písní podle 

optimální nabídky repertoárové vhodnosti. 

17. Páteční slavnostní schůze byly doplňovány snaživostí hudební aktivity 
schopných kolegů. 

18. Spolupráce pedagogů s bývalými žákyněmi SPgŠ – pěvecký soubor 

Koko  kolegyně 

 

Za PKHV: Mgr. Jiří Vopálka 
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Tělesná výchova 

 

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

Marie Krejsová, Mgr. Lea Stará 

 

2) Aktivity ve šk. roce 2021/2022 

 soutěže a vystoupení žáků 

o všechny soutěže z důvodu pandemie byly zrušeny 

 

o Kurzy 
o plavecký 

Pro 1. A v 8 výukových lekcích – nesplněno Břenková, Jáchymová - 

splní ve šk. roce 2021/22, částečně nesplněno – Matoušková, Vávrová, 

Valentová, Žáčková – splní ve školním roce 2021/22 

2.A Habrdová, Fiala – částečně nesplněno - splní ve šk. roce 2021/22 

1. B (pedagog. lyceum) – 2 výukové lekce  - nesplněno Doňková, 

Kunešová, Rybáková, Tomšovičová 

 

o lyžařský – z důvodu pandemie byl zrušen 

 

o sportovně turistický - z důvodu pandemie byl zrušen 

   

kroužky 

o Ve školním roce probíhaly ve škole tyto kroužky – sportovní hry 

(volejbal, florbal) a sportovní gymnastika – pouze do uzavření školy 

v říjnu z důvodu pandemie 

 

 

o ročníkové práce 
 

 jiné aktivity 

 Den otevřených dveří – příprava videí pro online 

 Individuální příprava žáků k maturitní zkoušce a na přijímací řízení na VŠ 

o zarezervovány a objednány lyžařské, plavecké a turistické kurzy na 

šk. r.  2021/2022 

 

 

3) Další vzdělávání pedagogů 

Srchová E. – on line školení – Využití moderních technologií ve výuce 

zeměpisu 
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4) Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími 

subjekty 

o Spolupráce žákyň se sportovními oddíly (LYKO Prachatice, oddíl 
gymnastiky Prachatice) 

o Spolupráce v rámci školy s vyučujícími praxe 

 

 

5) Ochrana zdraví 

o V knize registrace úrazů bylo zapsáno během školního roku 13 drobných 

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

drobná poranění prstů ruky, menší pohmožděniny a naraženiny. Všechny 

případy byly odborně ošetřeny na chirurgické ambulanci. 

 

 

6) Výrazná pozitiva v práci PK 

o Aktivní činnost členů komise při distanční výuce – natáčení videoukázek 

(tanec, výzvy, překážkové dráhy), propojení teorie s praxí (hry na sněhu 

pro děti v MŠ, překážkové dráhy, kruhové tréninky, zásobníky her, 

tematické hry dle ročního období), prezentace, referáty, natáčení videí 

žáky a jejich následný rozbor, nabídka on line materiálů pro praxi – 

facebookové skupiny, Pinterest 

o V rámci jednotlivých tříd se uskutečnili pohybové výzvy – např. test 

obratnosti 

o Práce s Microsoft Office 365 v rámci celé komise – on line hodiny, 

zadání, třídní týmy 

o Individuální příprava žáků ke studiu,  maturitní zkoušce a přijímacímu 
řízení na VŠ. 

o V maturitních zkouškách z TV (praktických i teoretických) 100% 

úspěšnost žákyň 

o Postupné obnovování a doplňování učebních pomůcek. 
o „Síň slávy“ - rekordy školy – nástěnka s atletickými rekordy žáků naší 

školy – aktualizace. 

o Uskutečnění akce „Chodecká výzva“ – nahradila soutěž Vystoupáme na 

Mt. Everest-  mezitřídní akce v chůzi – vyhodnocení proběhne v září 2021 

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

gymnastiky a oddílu LYKO 

o Plánovaná rekonstrukce povrchu v tělocvičně školy – do konce září by 

měla být hotova 

 

7) Rezervy a přijatá opatření 

o Větší provázanost s praxí 
o Z tematických plánů se nám nepodařil splnit pouze basketbal – ostatní 

činnosti i přes složitou situaci v době pandemie jsme s malými 

obměnami splnili 



39 

 

 

8) Priority pro příští školní rok 

 

o Zpřístupnění výukových materiálů vytvořených žáky pro praxi na 

školním webu 

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 pohybového vystoupení na 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. 

o Opět zabezpečit s pomocí ostatních kolegů Den ochrany člověka za 

mimořádných událostí – praktické dovednosti 
o 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) 

o Spolupracovat s DM – poskytnutí prostoru tělocvičny pro pohybové 

aktivity žáků 

o Podílet se na přijímacím řízení stanovených oborů, „Dni otevřených 
dveří“ a praktických maturitách. 

o 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. 

 

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

dobu studia) 
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Další úkoly 

         - vzdělávání učitelů – účast na seminářích – dle informační nabídky  

         - doplňovat materiálové vybavení kabinetu učebními texty, knihami, 

videozáznamy, míč na Kimball, sálový míč 

         - účast na sportovních soutěžích  

         - využít znalosti studentů při organizování soutěží žáků ZŠ 

         - spolupracovat s vychovatelkami DM – sportovní aktivity, kurzy 

         - aktualizovat akce prostřednictvím nástěnky – kurzy, aktuální sportovní 

události 

Vypracovala:  E. Srchová, vedoucí PK TV 

 

Společenské vědy (D, On, Z, Ek) 

D – ON – ZE - EK 

 

Složení komise: Mgr. Jiří Slad, Mgr. Jana Šimečková, Mgr. Eva Srchová, Ing. 

Jana Kotrchová 

 

1) Aktivity ve šk. roce 2021/2022: 

- RPPP - Mgr. Jiří Slad vedl celkem 2 práce (prezentace září 2021 – 

Štajnochová T., Hrdinková R., obě úspěšně odprezentované)  

- maturitní zkoušku z D úspěšně absolvovali 2 studentky třídy 4.C, 1 

studentka ze třídy 4.A a 4.B 

2) další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

- bez účasti 

 

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

- Studentské volby do PS PČR – zapojení do celostátního projektu JSNŠ, 

ve kterém si žáci SŠ starší 15 let vyzkoušeli volit do EP projekt JSNS 

(výsledky SPgŠ odpovídají celostátním výsledkům priorit středoškolské 

mládeže) 

- přednáška a beseda s PhDr Mgr Robertem Hunešem MBA na téma etika 

v pomáhajících profesích. Březen 2022 třídy 4. ABC. 

- beseda s Mgr. Veronikou Bílkovou na téma sociální práce v organizaci 

,,Rozkoš bez rizika“ 2022 03 22 – 1.B.  

- beseda s Jindřichem Vindišem DiS zaměřená na problematiku závislostí 

Preven Prachatice. 2022 04 19 – 1.B. 

- beseda a spolupráce s P. Josefem Prokešem Farnost Vodňany - téma 

křesťanská etika, tém. celek filosofie, 4. ročníky – prosinec 2021 
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- exkurze zaměřené na poznávání Městské pam. rezervace Prachatice pro 1. 

a 3. roč. PL  - tématický celek kultura, březen 2022 - 2.B, červen 2022 – 

1.S, 3.B 

4) Výrazná pozitiva v práci PK:  

- v rámci naplánovaného rozvolňování učiva dle požadavků RVP byly 

v předmětech D, ON, EK a Z zpracovány nové ŠVP  

- v souvislosti s distanční výukou v předminulém školním roce, se vyučující 

napříč ročníky a obory SPgŠ a SZŠ zaměřili vhodnou a nezatěžující 

formou na odstraňování případné nedostatků a mezer ve vědomostech 

žáků. 

- zkvalitňování výuky – tvorba příprav včetně digitálních pomůcek.  

 

5) Rezervy a přijatá opatření 

- zapojit v letošním šk. roce třídní kolektivy do soutěží a akcí pořádanými 

organizacemi a institucemi zabývajícími se edukací a volnočasovými 

aktivitami pro mládež  

- zajistit pro letošní školní rok přednášky a besedy korespondující s tématy a 

učivem jednotlivých ročníků PL, PMP a PS 

- zajistit pro letošní školní rok přednášku s  lidskoprávní tématikou (nabídka 

JSNS) 

- zajistit přednášku z oblasti finanční gramotnosti – finance a domácnost 

- zúčastnit se vhodného, kvalitního školení ON / ZE / D/ EK 

- zvážit a prodiskutovat možnost podpory dítěte z chudé oblasti světa 

v rámci programu Adopce na dálku 

 

6) Priority pro šk.rok 2022/2023 

 zaměřit se na plnění ročních plánů v souvislosti se změnami po 

zpracování nových ŠVP, zejména v souvislosti s rozvolňování učiva dle 

požadavků RVP 

 nadále se účastnit akcí JSNS – leden 2023 Studentské volby prezidenta 

ČR 

 zajistit další partnery a organizace pořádající vzdělávací servis pro SŠ – 

např. Knihovna V. Havla, EUSTORY, KreBul PT, Prevent PT a jiné 

 zapojit více žáků a třídních kolektivů do soutěží  

 pro 2.roč SPgŠ a 3S  - ONzajistit osvědčený program Finanční 

gramotnost – formou hry 

 pro 2.roč SPgŠ a 3S – ON se pokusit zajistit s dostatečným předstihem 

(minimálně 6 měsíců) exkurzi u soudního líčení v budově Okresního 

soudu Prachatice – pí. Novotná. 

 pro 3.roč SPgŠ a 2S – ON zajistit besedu s M.  Hyrmanem – tém. Celek 

ČR a svět (Portál pro pomoc – EU, Ukrajina atd.. případně téma 

Neziskový sektor a společenská odpovědnost firem a institucí). 
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 v případě možnosti uspořádat poznávací exkurzi zaměřenou na významná 

místa národní historie (Praha, region jižních Čech) 

       

Předseda komise SV Mgr. Jiří Slad 

 

Přírodní vědy (biologie, fyzika, chemie, matematika, výpočetní technika) 

1. Složení komise: Soňa Kabelová, Jana Kotrchová, Antonín Krejsa, Libor 

Nechoďdomů, Martina Sovová, Luboš Šimek 

ČTP ve všech předmětech byly splněny. 

2. Aktivity ve šk. roce 2021/2022:  

MATEMATIKA – ČTP byly splněny. 

Žáci čtvrtého ročníku měli možnost individuálních konzultací přípravy 

k maturitě z matematiky. 

Žáci prvních, druhých a třetích ročníků měli možnost účastnit se 

individuálních konzultací z matematiky.  

Maturitní zkouška z matematiky: 

Společná část MZ – 2 žákyně z oboru PMP úspěšně absolvovaly v řádném 

termínu 

1 žákyně z oboru PL neúspěšná v řádném termínu  

 1 žákyně z oboru PL z důvodu neprospěchu absolvovala zkoušku také až 

v září 

Profilová část MZ - úspěšně absolvovaly 3 žákyně z oboru PL 

Maturující žákyně využívaly nabídnutých pravidelných konzultací. 

Žáci všech ročníků mohli elektronicky konzultovat řešení zadaných 

cvičení. Během vyučovací hodiny si mohli se svolením učitele pořizovat 

ve formě fotografií či videa záznam průběhu hodiny resp. probírané látky. 

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

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

maturitních příkladech předešlých maturitních zadání CERMAT – 

praktické ověření schopností řešit zadání společné části maturitní zkoušky 

z matematiky. 

BIOLOGIE –  maturovaly  – PMP 2, PL 1 studentka, všechny úspěšně 

odmaturovaly 

Předmět biologie má velké možnosti pro uplatnění environmentální 

výchovy. 

spolupráce s CEV Dřípatkou: 

   - projekt Cesta jídla, 2.A 
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   - projekt Jak roste chleba, 2.b 

   - projekt Neplýtvej potravinami, 3.A 

   - projekt Ne/kup to, člověče, 3.B 

přednáška Jak na šetrné praní a úklid domácnosti. Montessori - 

Kabelová 

. webinář Předcházení vzniku odpadů z potravin - Kabelová 

- beseda o NP Šumava - 3.A, 3.B 

- návštěva návštěvního centra NP Šumava Kvilda - obůrka s 

jeleny, 3.A, 3.B 

- přednáška o entomologii, ukázky hmyzu, preparace - 3.A, 3:B 

- návštěva výstavy o vodě na CEV Dřípatka - 1.A, 1.B 

- exkurze Čistička odpadních vod - 1.B, 2.B 

- exkurze Naučná stezka Olšina - 2.B, 3.B 

- recyklování - starý mobil pro remobil 

- prezentace žáků - ekologická témata - 3.A, 3.B 

CHEMIE – ČTP splněny. 

FYZIKA – ČTP splněny. 

3. Ročníkové práce: 

V předmětu BIH byla odprezentována 1 práce.  

4. Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

Luboš Šimek – školní maturitní komisař, rater maturitní zkoušky 

z matematiky a přijímacích zkoušek. 

Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími 

subjekty: 

 

5. Výrazná pozitiva v práci PK: 

Udržení chodu PC sítě a veškeré elektroniky na škole.  

Odezva absolventek školy na dobrou připravenost na VŠ studiu 

z matematiky, biologie a formálního zpracování seminárních a bakalářské 

resp. diplomové práce na VŠ. 

6. 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. 
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7. 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 

prostřednictví elektronické komunikace 

 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 MZk  

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 ostatní didaktické techniky 

a tvorbu 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 ped. lyceum – výuka realizována s ohledem 

na zkušenosti předchozích let 
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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 – respektovat změny ŠVP 

 

Zpracoval Mgr. Luboš Šimek 

 

 

 

Cizí jazyky 

Složení komise: 

AJ: Mgr. Marcela Haspeklová, Mgr. Miroslava Vejvodová, Mgr. Magdalena 

Kroupová, Mgr. Anna Malá, Mgr. Petra Kůrková 

NJ: Ing. Soňa Kabelová, Mgr. Marie Trnková, Mgr. Iva Šímová 

 

Aktivity 

 soutěže, olympiády a vystoupení žáků  
o Goethe Institut – soutěž Bücherwurm – Jihočeský knihomol – K. Hodová 

2.B 

o 19. 1. 2022 – školní kolo olympiády v anglickém jazyce – postupující: 

Martina Kozlová, 1. A; Stanislav Vomáčka, 1. B; Nella Pflanzerová, 2.A 

o 17. 3. 2022 – okresní kolo olympiády v anglickém jazyce – postupující: 

Martina Kozlová, 1. A; Nella Pflanzerová, 2.A 

o 22. 4. 2022 – krajské kolo olympiády v anglickém jazyce – Martina 

Kozlová 4. místo, Nella Pflanzerová 6. místo  

 návštěvy kulturních akcí 

 divadelní představení v NJ v ČB „Galli Theater München“ – Rotkäppchen 

(1.B, 2.B) 

 exkurze 

 Praha, židovské památky (Kb, Tr) 

 ročníkové práce 



46 

 

 

 projekty 

 vzdělávací spolupráce v příhraničních oblastech – v rámci projektu 

„EduSTEM“ ATCZ220 (praxe v rakouských MŠ, 3.B – A. Šnorková, D. 

Bursová)  

 sdílení odborných informací v rámci projektu „EduSTEM” ATCZ220 

 hospitace v MŠ Laa an der Thaya a  SPgŠ  Prachatice v rámci 

projektu „EduSTEM” ATCZ220 

 on-line konference žáků na Dině.international   v rámci projektu č. 298 

Společný jazyk – společná budoucnost, který je součástí programu 

příhraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 

 exkurze  do Nationalparkzentrum Lusen  v rámci projektu č. 298 

„Společný jazyk – společná budoucnost“, který je součástí programu 

příhraniční spolupráce Česká republika- Svobodný stát Bavorsko, 1.A, 

2.A, 2.B 

 Ukončení výuky nj v rámci projektu č. 298 Společný jazyk – společná 

budoucnost, který je součástí programu příhraniční spolupráce Česká 

republika- Svobodný stát Bavorsko 

 Virtueller Kochkurs – účast na čtvrtletním virtuálním mezinárodním kurzu 

vaření, březen – květen 2022 (Ša + 2.B) 

 zájmové aktivity se žáky 

 vzhledem k DV neproběhly 

 další aktivity 

o revize ŠVP pro PMP i PL 

o Pochod smrti, multikulturní výchova v praxi KREBUL Prachatice (Kb 

+3.B) 

o dopis Ježíškovi, Krippenspiel (Kb + 2.B) 
o příprava charitativní akce s 2.A – M. Kroupová 

o tvorba a propagace letáku o rodném městě: My hometown – M. Kroupová  

o zpracování videa My hometown – A. Malá 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

o I. Šímová (webináře): „Jak vytvářet zábavné úkoly do hodin jazyků?“, 
„Tvůrčí psaní v praxi“ (zaměřeno na CJ), „Lehrer*innen-Fortbildung: 

Deutsch lernen mit Musik“, „Za hranicemi myšlenkových map“ 

o S. Kabelová – kurz německého jazyka pro učitele, Easyenglisch Kralupy; 

Den s němčinou – Goethe institut, jazyková animace; Trénujeme 

jazykovou zručnost. Klett, webinář, Wortschatz u.Grammatikspiele. Klett, 



47 

 

webinář, Lecker & Lehrreich., Hueber webinář, Polyglot - webinář Passt 

schon interaktiv, školení - projekt Společný jazyk - společná budoucnost 

 Petra Kůrková webináře od Ventures Books - The Best Formula for Exam 

Success 

 Anna Malá webináře od Ventures Books Teaching comunication skills, 

How to make English lessons more interesting, Success in and out of the 

classroom 

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

 DDM Prachatice – S. Kabelová, M. Vejvodová (členky komise okresního 

kola Olympiády v Nj a Aj) 

 KREBUL Prachatice – účast na projektech a konferencích 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

o mezipředmětové vztahy – Ped, Px, Ov, VDT 

o objednání učebnic NJ a Aj pro 1. a 3. ročníky (+ následné odesílání žákům 
domů) 

o tvorba nových pracovních listů k MZ pro žáky i učitele 

o vytvoření systému hodnocení MZ  

o Px – společné hodnocení praxe žákněk v rakouských MŠ 

 objednání a distribuce časopisu Bridge a Gate 

 objednání výukových materiálů k maturitě – pro 3. a 4. roč.  

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

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

o najít dostupná a kvalitní školení pro vyučující NJ 

o nabídnout žákům možnost doučování Aj a Nj 

7/ Priority pro další školní rok (2021/2022) 

o zorganizovat jazykově poznávací zájezdy v ČR – v souladu s aktuální 

epidemiologickou situací  

o znovuobnovení a využívání jazykové laboratoře v učebně č. 9 a proškolení 

učitelů 

o možnost získání rodilého mluvčího pro AJ nebo Nj  
o praxe v rakouských mateřských školách 

o motivace žáků k četbě v cizím jazyce  

Plnění priorit stanovených pro tento školní rok: 

o revize obsahu maturitních otázek – AJ, NJ  

o revize tematického plánu AJK a NJK pro 3. a 4. ročník  
o revize / úprava map pro MZ z AJ 
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o aktivity v rámci celoškolního celoročního projektu – každý měsíc plní žáci 

jeden úkol (jazykové dovednosti), na konci každého pololetí proběhne 

vyhodnocení 

o zajistit účast žáků na německém a anglickém divadle 

 

Zpracovala předsedkyně předmětové komise Marcela Haspeklová 

 

Psychologie 

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

2/ Aktivity ve šk. roce 2021/2022: 

- částečně ovlivněny covidovými opatřeními 

 

 Ročníkové písemné prezentační práce 

Předmětová komise psychologie zajišťuje odborné vedení RPPP. 

(Pt): Láchová K. (Canisterapie jako léčebná metoda a její využití) 

 Pavlíčková M. (Poruchy autistického spektra se zaměřením na hru) 

 Svobodová D. (Poruchy řeči) 

 

 Přednášky  

Mgr. Hana Maříková Modlitbová (psychoterapeutka kognitivně-

behaviorální terapie) - beseda na téma „Psychoterapie v praxi“ ve 4. B 

(Ka) 

 

 Další aktivity  

- dotazníky k sebepoznávání, sebereflexe v jednotlivých třídách 

- příprava k maturitě - Pt, Ka, Sa 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

- Ka: Etické a komunikační dovednosti pedagoga (Doc. PhDr. Jan Hábl, 

Ph.D.) 

- Sa: Celostní koučování; Teamový koučink; Vnitřní dítě (T. Dewalt) 

 Konference o vzdělávání (MAS Šumavsko) 

 Mental wellness days (Sulmio) 

 Timemanagement (Descartes) 

 Nastavení mysli – webinář (Ludwig) 

 Školní zralost – přednáška (L. Červíková) 

 Wellbeing ve vzdělávání a jak ho podpořit – webinář (PhDr. L. 

Felcmanová) 

 Podporující výukové metody – workshop (R. Čapek) 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 
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Spolupráce se SZŠ ČB. Účast v olympiádě z PSY s 2. ročníkem – K. 

Cigaleová postoupila do krajského kola. 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

 důraz kladen na podporu duševního zdraví žáků vzhledem k předešlé 

covidové době  

 evaluace distanční výuky  

 vytvoření tabulky s bodovací škálou k hodnocení RPPP 

 využívání MS Teams jako doplněk výuky, rozšíření digitálních učebních 

materiálů 

 podpora samostatného mluveného projevu po covidové době 

 zájem žáků o maturitu z PSY, využití podpůrného materiálu k maturitním 

otázkám pro žáky na potítko 

 samostudium, zvyšování kvalifikace, hledání nových pramenů, 

aktualizace poznatků 

 doplnění odborné publikace do knihovny PSY, zvýšení počtu výpůjček 

z psychologické knihovny 

 odebírání časopisu Psychologie  

 individuální konzultace s žáky a maturanty 

 absolvování min. 1setkání komise vždy za pololetí 

 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

 nepodařilo se zrealizovat exkurzi 

 brožura / pracovní listy stále v řešení 

 PSY olympiáda proběhla ve 2. a 3. ročníku SZŠ. V PL si ji zkusilo 

několik žáků mimo soutěž.  

 

7/ Priority předmětové komise psychologie pro další školní rok 2022/2023 

 Kvalitně připravit žáky ze 4. A, 4. B na maturitní zkoušku. 

 Vedení ročníkových písemných prezentačních prací. 

 Projednat adaptační kurz pro první ročníky. 

 Vytvořit psychologickou olympiádu pro 3. - 4. ročníky PMP a PL 

SPgŠ. 

 Nabídka semináře pro zájemce o studium PSY na VŠ (rozbory 

přijímacích testů, doporučená literatura, odkazy na další podpůrný 

materiál). 

 Pokusit se propojit tematické plány s některými předměty tak, aby se 

učivo nemuselo dublovat a hlavně aby poznatky byly funkční ve správný 

čas. 

 Spolupráce se SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice (PhDr. 

Pužejová – přebírá PSY od 3. ročníku v oboru Praktická sestra). 

 Nadále rozšiřovat digitální materiál, který bude sloužit žákům 

k samostatnému procvičování.  
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 Zapojit odborníky do výuky – dle možností (realizace 1 exkurze ve 2. a 3. 

ročníku). 

 Rozšiřovat knižní tituly v PSY knihovně.  

 Pokračovat v absolvování seminářů, kurzů dle aktuální nabídky v rámci 

sebevzdělání. 

 

    Za předmětovou komisi psychologie Mgr. M. Pártlová 

 

Pedagogika, Pedagogická praxe 

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

2. Aktivity ve školním roce 2021 – 2022: 
a)  Soutěže a vystoupení žáků 

 Žáci SPgŠ Prachatice se ve školním roce 2021 – 2022 podíleli na rozmanitých 

aktivitách, které si připravili pro žáky ZŠ a pro děti z MŠ. 

 Rovněž se aktivně zapojili do přípravy besídek pro děti z mateřských škol. Také 

organizovali hry pro děti z MŠ, ale i pro žáky ze ZŠ. 

 Současně realizovali i projekty pro tyto děti a žáky, respektovali epidemiologickou 

situaci při jejich realizaci. 

 Žáci ze třídy 3. A v rámci učební pedagogické praxe, pomáhali s organizací plnění 

Odznaku všestrannosti pro žáky ze ZŠ Prachatice, Národní a v květnu 2022 se aktivně 

zapojili do dopravní soutěže DDM, kde rovněž se jednalo o její organizaci. 

 Dvě žákyně ze třídy 3. B si v červnu 2022 jeden týden připravily program pro děti 

z MŠ v Rakousku. Konkrétně se aktivně zapojily do výchovné činnosti, organizovaly 

pro ně např. různé hry, apod. 

b)  Exkurze 

 Žáci ze SPgŠ Prachatice se zúčastnili exkurzí do KreBul Prachatice, do Montessori 

MŠ při ZŠ Prachatice, Národní. 

 Žáci ze třídy 3. A ze SPgŠ Prachatice zúčastnili online hospitace do MŠ Mistelbach 

Rakousko v rámci projektu EDUSTEM. 

c) Ročníkové písemné prezentační práce  

 Členky komise pedagogika – praxe se ve školním roce 2021 – 2022 také aktivně 

zapojily do vedení RPPP, pomáhaly žákům s výběrem témat z oblasti pedagogiky, 

pedagogiky volného času a i z oblasti speciální pedagogiky. 

 Současně členky komise pedagogika – praxe pomáhaly žákům s výběrem vhodné 

odborné literatury pro vypracování RPPP, byly nápomocny i radou ohledně struktury 

RPPP, ba i s  přípravou na prezentaci RPPP. 

 Mgr. Pospíšilová vedla celkem 5 RPPP, Mgr. Kotěšovcová konzultovala 2 RPPP se 

žáky ze třídy 3. B. 

d) Projekty 

 Tvorba projektů a jejich realizace tvoří rovněž nedílnou součást přípravy žáků na 

jejich pedagogickou profesi. Do tvorby projektů se žáci ve školním roce 2021 – 2022 

aktivně zapojili v rámci odborné pedagogické praxe, ale i v rámci učební pedagogické 

praxe 

 Především to byli žáci ze 4.A a 4.B v rámci učební praxe ve ŠD Prachatice, žáci ze 

třídy 3.A v rámci jejich učební praxe v MŠ Prachatice, kde realizovali projekty pro 

žáky a pro děti z MŠ. 

3 Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 
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 Členky komise pedagogika – praxe se ve školním roce 2021 – 2022 rovněž odborně 

vzdělávaly a zkušenosti, které získaly, si mezi sebou vyměňují a uplatňují je při výuce 

v předmětu pedagogika a pedagogická praxe. 

 Mgr. Chánová absolvovala v rámci DVPP 40. hodinový výcvik „Individualizace 

vzdělávání v MŠ v pojetí pedagogiky Franze Ketta,“Osobnostně sociální rozvoj 

předškolního pedagoga aneb pedagogický Koktejl pro udržitelný rozvoj“ v rozsahu 16. 

hodin, „Etické a komunikační dovednosti pedagoga“ v rozsahu 16. hodin, webinář 

„Inkluze v teorii a praxi“ v rozsahu 2. hodiny,webinář „Hyperaktivita u dětí“ v rozsahu 

2. hodiny, školení a praktické ukázky ze zážitkové pedagogiky v rozsahu 2 dnů, online 

workshopy „Jak učit dobru dle Komenského“ v rozsahu 2 dnů a letní týdenní kurz na 

téma „Integrovaná psychoterapie“. 

 Mgr. Kotěšovcová se v říjnu 2021 zúčastnila konference Volary a pochod smrti, v 

rozsahu 4. hodin, kterou organizoval KreBul Prachatice, v dubnu 2022 absolvovala 

seminář v rozsahu 4. hodin na téma“Můj život s leukémií“ a v červnu absolvovala 

online 17. Den hospicové péče, který pořádal Hospic Prachatice v rozsahu 6. hodin. 

 Mgr. Pospíšilová organizačně zajistila pro žáky ze SPgŠ Prachatice v září 2021 

adaptační kurz ve    spolupráci s KreBul Prachatice v rozsahu 3. dnů, online kurz 

Transformace strachu a úzkosti v rozsahu 3. dnů, online kongres Průvodce 

vícejazyčnou výchovou v rozsahu 7. dnů, online kurz Formula, aneb práce s emocemi, 

podpora zdraví v rozsahu 3. dnů, online hospitace v rakouské MŠ KG Laa an der 

Thaya v rámci projektu EDUSTEM v rozsahu 4. hodiny, online seminář Kam jde tvá 

pozornost, tam jde i tvá energie v rozsahu 4. dnů. 

 Všechny členky komise pedagogika – praxe se aktivně podílely na úpravách ŠVP pro 

obory PMP a PL. Konkrétně se jednalo o ŠVP pro předměty pedagogika a 

pedagogická praxe. 

4 Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

 Členky komise pedagogika – praxe spolupracují s cvičnými zařízeními v rámci výuky 

pedagogické praxe. 

 Dále předsedkyně komise pedagogika – praxe koordinuje jednotlivé požadavky 

cvičných pracovišť. Členky komise vedou žáky metodicky a odborně k tomu, aby 

zodpovědně plnili úkoly v průběhu učební pedagogické praxe, aby respektovali žáci i 

požadavky cvičných pracovišť, aby důsledně respektovali a dodržovali zásady BOZP a 

zásady mlčenlivosti v souvislosti s výkonem této pedagogické praxe. 

 Výstupy žáků SPgŠ Prachatice na pedagogické praxi jim umožní to, aby si osvojili 

konkrétní kompetence. Hodnocení žáků je v rámci pedagogické praxe, je vnímáno 

pracovníky cvičných pracovišť pozitivně, je oceňován jejich empatický přístup k 

dětem a k žákům, uplatňování individuálního přístupu a pečlivá příprava žáků na 

jejich výstupy. 

 

5 Výrazná pozitiva v rámci předmětové komise: 

 Mezi tato pozitiva lze zařadit aktivní zapojení žáků ze třídy 3. A do online hospitace 

v rakouské MŠ KG Laa an der Thaya v rámci projektu EDUSTEM. Organizační 

zapojení do soutěže Odznak zdatnosti, které pořádala ZŠ Prachatice, Národní, 

organizační pomoc do dopravní soutěže, kterou pořádal DDM Prachatice pro žáky 

základních škol. 

 Dalším výrazným pozitivem je i to, že všechny členky komise pedagogika – praxe se 

podílely na zpracování ŠVP pro obory PMP a Pl do předmětu pedagogika a 

pedagogická praxe. 

 Všechny členky komise se rovněž pravidelně vzdělávají a předávají si zkušenosti z 

něj. 
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 Velkým přínosem je i to, že se podařilo navázat spolupráci s organizací Tichý svět a 

poznatky z problematiky sluchově postižených, zprostředkovat v rámci pedagogické 

praxe, žákům ze 4. ročníků. 

 Také je velmi přínosné i to, že mohla proběhnout odborná praxe v plném rozsahu pro 

3. a pro 4. ročníky na oboru PMP a PL. 

 

6 Rezervy a přijatá opatření: 

 Ve školním roce 2022 – 2023 v rámci předmětu učební a odborná pedagogická praxe, 

je třeba i nadále respektovat protiepidemiologická opatření. Dále je třeba respektovat 

požadavky cvičných pracovišť pro výkon pedagogické praxe, vést žáky k tomu, aby 

respektovali hygienická opatření, aby žáci dbali a dodržovali zásady BOZP, aby 

důsledně žáci respektovali zásady mlčenlivosti v rámci průběhu pedagogické praxe. 

 Dále je vhodné zajistit a využít i alternativní způsob výuky pedagogické praxe a 

pedagogiky, jako je např. využití besed s pracovníky zařízení pro výkon pedagogické 

praxe, zajistit exkurze pro žáky do školních a sociálních zařízení, využít i online kurzy 

či webináře. 

 

7 Priority pro školní rok 2022 – 2023: 

 V tomto školním roce i nadále spolupracovat s komisemi HV, VVM, TVM, ODV, 

s komisí českého jazyka a s komisí cizích jazyků. 

 V případě příznivé epidemiologické situace zajistit odbornou pedagogickou praxi pro 

žáky ze SPgŠ Prachatice v zahraničí, např. v SRN a v Rakousku. 

 Pokračovat ve spolupráci se zařízeními pro výkon pedagogické praxe v německy 

mluvících zemích pro žáky ze SPgŠ Prachatice. 

 Věnovat pozornost zajištění odborné pedagogické praxe pro žáky SPgŠ Prachatice v 

sociálních a ve školních zařízeních Jihočeského kraje. 

 Vést žáky ke komplexnímu uchopení vzdělávacího obsahu v rámci předmětu učební a 

odborná pedagogická praxe, využít i mezipředmětové vztahy. 

 Věnovat pozornost přípravě na ústní maturitní zkoušky z předmětu pedagogika. Letos 

budou maturovat 2 třídy. 

 I nadále věnovat maximální pozornost vedení RPPP, včetně výběru vhodné odborné 

literatury při jejím zpracování. 

 Zaměřit se na zkvalitnění pedagogické praxe na oboru PMP je to především zaměření 

na vzdělávací obsah a na oboru PL je to hlavně zaměření na vybrané aspekty práce 

učitele v rámci vyučovacího procesu. 

 Současně se zaměřit a věnovat i pozornost ukrajinských žákům a jejich aktivnímu 

zapojení do vyučovacího procesu v rámci předmětu pedagogika a pedagogická praxe. 

 Ve vyučovacím procesu věnovat pozornost úpravám ŠVP v rámci předmětu 

pedagogika a pedagogická praxe. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Kotěšovcová   

Domov mládeže Zlatá stezka 139 

 

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 – 2022 

 

Obsah : 

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

zhodnocení 
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2. Rozdělení do výchovných skupin 

3. Zájmové útvary v DM – stručné zhodnocení 

4. Společné akce na DM – které se uskutečnily 

5. Práce domovní rady / dále jen DR / 
6. Celkové shrnutí žití na DM, spolupráce se školou, s rodiči, zaměření na 

příští školní rok 2021 - 2022 

 

1.Obecná charakteristika DM – zhodnocení: 

V letošním školním roce 2021 – 2022 byli ubytovaní žáci a studenti rozděleni do 

8 výchovných skupin. Na začátku školního roku jsme měli na DM 210 

ubytovaných. Větší část tvořili žáci a žákyně SPgŠ 180, praktické sestry 18, 

ostatní ubytovaní byli žáci gymnázia 4, SOU 5 a studenti VOŠS 3. 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: (dále jen VS) 

Celkový počet na začátku školního roku: 210 

1.A 25 žáků                                                 Sabina Volfová /Mgr. Marie 

Krejsová/ 

1.B 22 žáků                                                 Hana Krafčiková /Mgr. Iva Šímová/ 

2.A 23 žáků                                                 Radka Eichnerová /Mgr. Marie 

Trnková/ 

2.B 22 žáků                                                 Šárka Vandlíčková /Mgr. Luboš 

Šimek/ 

3.A 25 žáků                                                Kristýna Podsedníková /Mgr. Petra 

Sovová/ 

3.B 15 žáků                                                Jiřina Penzenstadlerová /Mgr. Jiří 

Slad/ 

4.A 14 žáků                                                Petra Kišová /Mgr. Pavla Chánová/ 

4.B 21 žáků                                                Veronika Bubeníková /Mgr. Jan 

Kaňka/ 

4.C 13 žáků                                                Šárka Vandlíčková /Mgr. Miroslava 

Vejvodová/ 

VOŠS 3 studentky                                      Jiřina Penzenstadlerová 

Gymnázium 4 žákyně                                 Jiřina Penzenstadlerová 

SOU 5  žákyň                                              Hana Krafčiková 

S 18 žáků                                                    Veronika Bubeníková 
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3. V průběhu školního roku se v DM realizovaly v malé míře tyto mimoškolní 

zájmové aktivity: 

 

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

Bubeníková 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Kutilka – Veronika Bubeníková 

Kroužek probíhal v dílně kutilce, děvčata vyráběla pod dohledem paní 

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

děvčata seznamovala s různými technikami vyrábění, 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 školního roku měla děvčata a 

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

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

problematiky dospívání, slepoty, anorexie, mezilidských vztahů, dále témat mezi 

životem a smrtí, o dívce, která nikdy nevyroste…Filmy s názvy – Pedofilové 

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

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

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

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

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

dokumentu probíhá diskuse k danému tématu. Svým působením paní 

vychovatelka vysvětluje a seznamuje děvčata a chlapce se všemi problémy, 

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

 

Kulturní rada – Hana Krafčiková, Radka Eichnerová 

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

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

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

z jejich dobrovolnosti. Kulturní rada se podílí na organizaci všech 

celointernátních akcí konaných na DM. Při plánování akcí rada uplatnila získané 
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poznatky z pedagogiky – vhodné prostory, pomůcky, vhodné aktivity. Sama 

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

vychovatelky řídily a pomáhaly organizovat nepravidelné schůzky a svým 

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

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

v praxi. 

 

Aerobik, roztleskávačky, bodystailing – Hana Krafčiková 

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

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

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

vhodnost cvičení pro zdravé jedince, správné používání cvičebních pomůcek – 

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

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

choreografie, dává mladé generaci potřebnou energii a dovednost umět zdravě 

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

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

gymnastiky. 

 

 

Dovedné ruce – Jiřina Penzenstadlerová 

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

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

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

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

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

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

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

na pedagogickou praxi. 

 

Dobrá parta – Jiřina Penzenstadlerová – vzhledem k pandemii se ve školním 

roce 2021/2022 zájmový kroužek neaktivoval 
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, co 
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má obsahovat… Paní vychovatelka ochotně radí, jak vytvořit přípravu na 

pedagogickou praxi ve školských zařízeních – mateřské školy, základní školy – 

školní družiny. Ochotně poradí s činnostmi odpovídající věku dětí. Využívá své 

bohaté zkušenosti z dob studií na SPgŠ. 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/– Veronika Bubeníková 

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

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

vytvoření nového oblázkového záhonu… Paní vychovatelka pracovala se všemi 

výchovnými skupinami. Svým příkladem vede děvčata a chlapce k radosti 

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

 

Život a styl – Šárka Vandlíčková 

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

výtvarnými a rukodělnými technikami v návaznosti na tradice, roční období a 

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

a chlapcům představila knižní novinky a nové informace ze světa literatury. 

Činnost kroužku vychází ze zájmu ubytovaných – výroba drátěných kytiček a 

motýlů, lapačů snů, knížkování, výroba valentýnských přání, kouzlení s háčkem 

– základy háčkování, výroba velikonočních kraslic metodou voskového reliéfu, 

výroba dárkových krabiček z papíru, výroba batohu na prázdniny. Paní 

vychovatelka vede svým příkladem k moderním metodám života, vkusu, cítění, 

čistotě, trpělivosti… 

 

Vedoucí vychovatelka po celý školní rok pravidelně navštěvuje všechny 

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

s děvčaty a chlapci při tvoření a organizaci rozhovory. 

Všechny zájmové aktivity byly poznamenány pandemií a zavřením škol, proto 

se v průběhu školního roku mockrát neuskutečnily. 

 

 

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

podařilo uskutečnit v malé míře podle plánu na školní rok 2021 – 2022. 

Vychovatelky pracovaly podle ŠVP DM VOŠS a SPgŠ, který byl vytvořen 

v rámci naší školy. 

Ve školním roce DM spolupracoval s těmito zařízeními – se Základními 

školami, DDM Prachatice, Městskou knihovnou, Městským úřadem, Muzeem 

loutek, dobrá byla i spolupráce s ostatními středními školami Jihočeského kraje. 

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

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

budoucnost. Vše je založeno na jejich dobrovolnosti. 
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Výčet jednotlivých akcí v průběhu školního roku: 

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

paní vychovatelek, výchovné skupiny pořádaly své programy, činnosti akce 

podle zájmu děvčat a chlapců. 

 

 burza učebnic 

 proškolení v posilovně 

 adaptační kurz 1. ročníků 

 vítání 1. ročníků 

 poznávání nového prostředí, města – vycházky do okolí, zajímavé budovy 

samotného města 

 1. domovní rada 

 cvičný požární poplach 

 opékání buřtů, táboráky 

 ASOCIACE SPgŠ z celé České republiky 

  schůzky kulturní komise 

  schůzky stravovací komise 

 Hospic – podzimní výzdoba 

 Život a styl – výroba látkového organizmu 

 pedagogická praxe studentky vysoké školy A. Velkové 

 Štědrovečerní večeře  

 velikonoční pečení, velikonoční tvoření 

 Hudební večer na Veterinární škole v Českých Budějovicích 

 turnaj ve volejbale 

 Toulky 

 pedagogická praxe 4. ročníků na DM 

 Jeden svět 

 třídní táboráky 

 loučení se 4. ročníky 

 slavnostní DR 

 pasování 3. ročníků 

 vyhlášení výsledků volejbalového turnaje 

 vyhlášení Toulek 

 

5. Domovní rada 
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Schůzky domovní rady probíhaly ve školním roce 2021/2022 vždy první pondělí 

v měsíci. Schůzek se zúčastnili mluvčí tříd, vedoucí vychovatelka DM Petra 

Kišová a zástupce ředitele Jana Kotrchová Setkání si řídila děvčata sama. Řešily 

se otázky týkající se školy a DM. 

 

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

V průběhu školního roku jsme neřešili žádné kázeňské přestupky. 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 bydlení a žití na 

DM. Za pomoci všech vychovatelek vznikl mezi všemi dobrý vztah. Svým 

chováním a jednáním jdou paní vychovatelky příkladem.  

 

7. Spolupráce se školou 

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

vychovatelkami. Třídní vychovatelky se účastnily všech pedagogických rad ve 

škole. Vychovatelky 4. ročníků Hana Krafčiková a Jana Šimková společně 

s vedoucí vychovatelkou a třídními učiteli zajistily zdárný průběh maturitních 

zkoušek. 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) 

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. Zaměříme se na tvoření kolektivu a 

začlenění se do výchovné skupiny a umět prosadit svůj názor. Budeme 

psychickou oporou těm, kteří budou mít problémy s odloučením od rodiny a 

změnou prostředí. Do všech činností zapojíme žáky a žákyně a vše bude na 

jejich dobrovolnosti. Budeme vhodně motivovat do všech akcí, aby uměli 

efektivně a smysluplně využít svůj volný čas a aby iniciativa vycházela hlavně 

z nich. K tomu nám pomohou schůzky kulturních referentů a domovní rady. 

Budeme nadále spolupracovat se všemi výše uvedenými zařízeními. Větší 

pozornost budeme věnovat čistotě a pořádku na pokojích. Mezi staršími a 

mladšími ročníky budeme vytvářet hezké vztahy a povedeme je k vzájemné 

pomoci a toleranci. 

 

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

 stále zlepšovat a vytvářet vhodné podmínky pro PNV 
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 zabezpečovat pro žáky vhodné podmínky pro PNV 

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

návyky k samostudiu 

 více se zaměřit a více času věnovat studijně slabším žákům 

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

žáci problémy… 

 zajistit potřebný klid při přípravě na vyučování, vzájemná tolerance 

 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 

 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 potřebné pro život 

– vychovatelka jde příkladem 
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 pěstovat a utvářet životní styl, společenské chování 

 dávat právo volby a vlastního rozhodnutí žáka /podle míry zralosti 

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

upevňovat vrstevnické vztahy /včasné řešení vzniklých problémů/ 

 snažit se vědomosti žáka rozvinout do schopností a dovedností 

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

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

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

naslouchat, umět vyjádřit svůj názor 

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

prosadit v kolektivu, týmová spolupráce 

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

příkladem mladším žákům 

 výchova a utváření osobnosti v době mimo vyučování – pedagogicky 

ovlivňovat volný čas žáků /účelné využívání volného času – nenáročnou 

formou, vhodná motivace…/ 

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

sebevýchovu 

 pomáhat při začlenění do kolektivu, umět říci svůj názor 

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

nimi 

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

el. Energie 

 dodržovat hygienické návyky – zvýšená péče o ruce – časté umývání, 

desinfekce… ( vzhledem k šíření koronaviru) – dodržovat hygienická 

opatření 

Akce DM a žití na DM 

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

výzdobu pokojů a společných prostor DM podle fantazie a vkusu žáka – 

musí být vkusná 

 pomoc při sžíváním s novým prostředím, s novým kolektivem 

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

týkajících se pouze své výchovné skupiny – nabízení akcí i neinternátním 

žákům 

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

třídní vychovatelkou /pravidelnost, společné řešení problémů týkajících se 

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

 prohlubovat spolupráci s rodiči – dát prostor rodičům, seznámit se 

s případnými problémy v rodině, ze strany vychovatelky řešení problémů 

vzniklých na DM – včasné řešení! 

 Pravidelné sledování studijních výsledků žáků – elektronická třídní kniha 

– pouze se souhlasem žáka, zákonných zástupců 

Uplatňovat rovný přístup žáků k právům 

- Vytvářet otevřené prostředí pro možnost uplatňování práv mládeže 

/ vnitřní řád DM/ 

- Podporovat rozvoj kompetence pro prosazování práv /rozvíjení 

kritického myšlení žáků/ 

Umožňovat rovný přístup mládeže k informacím 

- Podporovat zvyšování informovanosti o situaci mládeže 

- Podporovat iniciativy a aktivity vedoucí k rozvoji kompetence žáků 

pro práci s informacemi 

Realizovat v činnosti DM zájmové neformální vzdělání 

- Poskytovat ubytovaným žákům rovné příležitosti ke zdokonalování 

a prohlubování klíčových kompetencí, organizovat vzdělávací 

aktivity a programy 

Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat žáky 

k jejich aktivnímu využití 

- Motivovat žáky k aktivnímu využívání volného času, rozvíjet 

kompetence žáků k samostatnému plánování a rozhodování o 

trávení volného času 

 
 

9. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

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

 ve vstupní hale školy vyvěšeny základní informace o škole 

 informace o studiu podávány průběžně ústně i písemně (informační 

letáky) 

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

zveřejňovány aktuální informace 

 oficiální žádosti se týkaly pouze vydání kopií vysvědčení (celkem 7 ks) 
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10. PRIORITY SPgŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 

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 (Teams - s ohledem na možnost 

distanční výuky) 

 průběžná aktualizace informačního monitoru a edukiosku pro žáky 
a zaměstnance školy – vedení školy 

 pokračující digitalizace učebních materiálů a knihovny kabinetu jazyků i 

dalších předmětů (opět vzhledem k možnosti distanční výuky a pro 

individuální využití při prezenční výuce) 

 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) 

 sjednocení a zjednodušení používání aplikací pro online výuku, 
aktualizace aplikace Teams s ohledem na nový školní rok  

 pokračující příprava metodických materiálů z praktických lekcí ve VV, 

DV a LJP pro potřeby vyučujících a žáků školy 

 pravidelně pořádat maraton sportovních her ve škole vzhledem k nutnosti 

obnovit pohybové aktivity mládeže 

 vyhodnotit nejvšestrannějšího a nejlepšího sportovce školy 

 podporovat informovanost žáků v oblasti finanční gramotnosti pokračovat 
se systémem ověřených přednášek a workshopů 

 vystavování průkazu žáka – 4. ročníky (zápis kurzů, praxe, ostatních 

aktivity) 

 pokračovat ve všestranné propagaci školy na veřejnosti (kulturní akce, 
trhy pracovních příležitostí, webové stránky školy, spolupráce s MŠ, ZŠ, 

DDM a dalšími organizacemi) 

 postupně obnovovat nábytek a opravovat elektroinstalace na domovech 

mládeže v závislosti na dostupných finančních prostředcích 

 zlepšovat estetický vzhled učeben a kabinetů učitelů 

 modernizovat vybavení kabinetů ve škole 
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Aktuální priority 

 vzhledem k situaci (coronavirus a opatření v minulém školním roce) se 

soustředíme zejména na úpravu ČTP, upevnění klíčového učiva 

v jednotlivých předmětech a na obnovu pracovních návyků žáků a 

studentů 

 pokračuje příprava posunutých oslav 70. výročí školy, mapování a 

plánování možných aktivit, přesunuto na 75. výročí školy 

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

Strategie postupu: 

 Oblast řízení 

 zkvalitňovat kontrolní činnost vedení (u pedagogických pracovníků 
se zaměřením na využívání dostupné techniky a nových aplikací, 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) 

 modernizace počítačové sítě celé školy - průběžně 

 požární systém – napojení EPS na PCO na DM Zlatá stezka  

 byla zhotovena nová podlaha v tělocvičně 

 

 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) 

 podporovat další vzdělání učitelů v oblasti ovládání aplikací 

umožňujících optimální zvládání možné distanční výuky (Teams) 
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 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 

 podpořit žáky v tom, aby se lépe vyrovnali s některými následky 

dlouhodobého přerušení prezenční výuky (nabídka doučování, 

individuální přístup a využití ICT, organizace třídních akcí s cílem 

upevnit soudržnost kolektivu...) 

 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  

 pokračující spolupráce se zahraničními partnery školy ( MŠ 

v Rakousku) 

 

 

 

 

 

 

Zpracovali: Mgr. Antonín Krejsa 

                        ředitel školy 

                   Ing. Jana Kotrchová 

                       zástupkyně ředitele 

                    Mgr. Eva Nováková 
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                        vyučující školy 

      

 Výroční zpráva schválena Školskou radou dne 29. 9. 2022. 

 

 

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

 Mgr. Antonín Krejsa 

                   ředitel školy 
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11. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

 
Hudební soubor Cink vedený Mgr. Jiřím Vopálkou se ujal přivítání ředitelů a ředitelek 

středních pedagogických škol. Komorní koncert proběhl 22. září 

2021

 
 

 

Plavecký kurz zpestřil zářijový program tělesné výchovy. 
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Štědrovečerní večeře patří mezi vzácné okamžiky. Setkání všech žáků, učitelů i vychovatelek 

v tento čas má velmi slavnostní ráz. 

 
 

 

 

 

V lednu 2022 si radosti na sněhu užily třídy 2.A, 2.B a 1.S  na lyžařském výcvikovém kurzu. 
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Den ochrany obyvatelstva 16.3. 2022 bereme my i naši žáci vážně. Významně pomohli žáci 

z detašovaného pracoviště SZŠ. 

 
 

 

 

I z letošního ročníku hudebního festivalu pedagogických škol se podařilo přivézt zlaté pásmo. 

Zasloužilo se o to trio Alsiman (A. Mrzenová, A. Dokoupilová, S. Ulrychová).  
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Školní akademie byla protkaná řadou krásných vystoupení, sbor Fontána předvedl nově 

nacvičené písně. 

 
 

 

 

Poděkování učitelům od maturantů a loučení se s nimi bylo dojemné jako obvykle. Vše se  

odehrálo na nově zrekonstruované podlaze tělocvičny. Na obr. Třída 4.A 
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Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v aule Gymnázia. Na snímku třídní 

učitel Mgr. Jan Kaňka a třída 4.B 

 
 


