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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 - 00 072 818 
adresa: Zahradní 249, 383 01 Prachatice 
telefon: 388 312 214 
fax: 388 312 622 
E-mail: spgspt@nettel.cz 
internet. stránka: www.spgspt.cz 
zřizovatel: Jihočeský kraj (zřizovací listina ze dne 11.9.2001) 
právní forma: příspěvková organizace 
ředitel školy: Mgr. Antonín Krejsa  
 

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



2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁN Ů VOŠ: 
 
a) vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce – denní forma studia – 
celkem 77 studentů (1. ročník – 1 studijní skupina, 2. ročník – 1 studijní 
skupina, 3. ročník - 1 studijní skupina)  akreditace MŠMT ČR ze dne 4. 12. 
2006, č. j. 26753/2006-23 
b) vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce – dálková forma studia – 
celkem 68 studentů (1. ročník – 1 studijní skupina, 3. ročník – 1 studijní skupina 
 akreditace MŠMT ČR ze dne 4. 12. 2006, č. j. 26753/2006-23 
Učební plán: schválilo MŠMT ČR (doložka k č. j. 13858/97-71). 
Akreditace vzdělávacího programu – od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2016 (č. j. 
1757/2010 – 23). 
3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY:  

 
Organizace měla celkem v září stálých pracovníků 70 ( přep. 62,93) a 3 
externisty. 
členění: 
a) vedení školy: ředitel, 1 ZŘ, ved. vychovatelka DM ( 3,0) 
b) pedagogičtí pracovníci – 31 učitelů (přep. 26,24) 

     8 vychovatelek DM (7,9) 
c) THP pracovnice, provozní zaměstnanci: 14 (12,91) 
d) školní jídelny: 14 (12,88) 

 
4. ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VOŠS:  

 
Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 realizováno pro denní formu 
studia, a to ve 2 kolech (červen, srpen). Dodatečně pak bylo vypsáno 3. kolo. 
 
Počet přihlášek celkově: 42 pro denní formu studia     
Počet přijatých: 38, nastoupí ke studium 26 v denním studiu   
  

5. ZPRÁVA A POČTU STUDENTŮ A VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ  
 
V období 2011/2012 studovalo na VOŠS: od září 
 
22 studentů v 1. ročníku denního studia 
28 studentů v 2. ročníku denního studia 
27 studentů ve 3. ročníku denního studia 
 
40 studentů v 1. ročníku dálkového studia 
28 studentek ve 3. ročníku dálkového studia 
 
 



Ve školním roce 2011/2012 proběhlo absolutorium 3. ročníku denního 
studia. 
 
Červen 2012 (denní forma studia) 
 
Počet studentů ve třídě celkem: 27 

(2 studenti vzhledem k neodevzdání 
absolventské práce nebyli připuštěni 
k zářijovému náhradnímu termínu. Pokud splní 
řádný termín odevzdání AP platný pro studenty 
4. ročníku dálkového studia, mohou složit 
absolutorium v lednovém terminu) 

 
     Počet studentů u absolutoria: 25 
     Prospělo s vyznamenáním:  12 
     Prospělo:     13 
 
6. 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 15 ks) 
 
7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL  
 

a) pedagogická – nebyla žádná inspekce 
b) ostatní 
1) Kontrola - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem 
v Č. Budějovicích – 19. října 2011 
Kontrolu provedla: Mudr. Marie Nosková. 
Místo kontroly: Domov mládeže, Zlatá stezka 138 
Předmět kontroly: povinnosti stanovené v §7 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví ve znění pozdějších změn a doplňků s vyhláškou 
č.343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání a dětí a mladistvých se zaměřením na ubytování (§§ 10, 14, 22, 
23). Nebyly zjištěny žádné závady.  
2) Okresní správa sociálního zabezpečení Prachatice, Nádražní 1121 – 
19.10. a 7.11. 2011 
Kontrolu provedli: Lenka Hessová, Milan Kotrc 



Předmět kontroly: Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském a 
v důchodovém pojištění. 
Nebyly zjištěny žádné závady. Nebyla uložena žádná opatření k nápravě. 
3) Kontrola - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem 
v Č. Budějovicích – 13. prosince 2011 
Kontrolu provedla: Mudr. Marie Nosková. 
Místo kontroly: budovy školy 
Předmět kontroly: povinnosti stanovené v §7 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví ve znění pozdějších změn a doplňků s vyhláškou 
č.343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání a dětí a mladistvých. 
 Nebyly zjištěny žádné závady.  
4) Kontrola - Finanční úřad Prachatice 23.5.2012 
Kontrolu provedly: Ing. Anna Bártová, Gabriela Maháková.  
Předmět kontroly: Ústní jednání ve věci prověření pořízení služeb z EU za 
zdaňovací období IV.čtvrtletí roku 2011. 
Nápravné opatření: podání dodatečného daňového přiznání.  

 
8. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY  
 
 (SWOT analýza) 

 
Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Ohrožení 

Dobré jméno, kvalita 
a tradice školy 
 
Členství v ASVSP 
 
Spolupráce s TF 
 
Stabilní tým 
pedagogů, možnost 
vzájemného 
předávání zkušeností  
 
Kvalitní 
akreditovaný 
vzdělávací program 
pro denní i dálkovou 
formu studia 
 
Důraz na kvalitní 
výstupy studia, 
vysoká úroveň 
absolventských prací 
 

Chybí supervizor 
s certifikovaným 
vzděláním 
 
Zastaralý nábytek      
v učebnách 
 
Malá nabídka 
kvalitních programů 
dalšího vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 
 
 

Členství v Asociaci 
 
Spolupráce s TF 
 
Projekt UNIV 2 
 
Posilovat prezentaci 
studijního programu 
školy jako 
perspektivního oboru 
studia v denní i 
dálkové formě studia 
a udržovat velký 
zájem uchazečů        
o studium na škole  
 
Vzájemná výměna 
zkušeností mezi 
začínajícími a 
zkušenými 
pedagogy, aby byla 
zachována kontinuita 
vzdělávání 

Postupná obměna 
pedagogického sboru 
 
Zatím nevyjasněná 
budoucnost vyšších 
odborných škol 
 
 



Maximálně 
empatický a laskavý 
přístup ke studentům 
 
Důraz na praxi 
studentů 
 
Stabilní a rozrůstající 
se portfolio 
sociálních partnerů 
 
Jako lektoři 
přednášek působí 
někteří bývalí 
absolventi VOŠS 
  
Realizace 
vzdělávacích akcí 
v rámci Akademie 3. 
věku 
 
Některé učebny 
obohaceny o moderní 
audiovizuální 
techniku (interaktivní 
tabule, 
dataprojektory) 
 
Nedílnou součástí 
výuky exkurze * 
 

 
Důsledná realizace 
nového 
akreditovaného 
programu 
 
Propagovat studium 
na VOŠS i na dalších 
středních školách 
orientovaných na 
sociální sféru  
(Jihlava, Moravské 
Budějovice apod.) 
 
Zájem o dálkovou 
formu studia 
 
Spolupracovat se 
sociálními partnery 
na vzdělávání jejich 
zaměstnanců 
 
Podporovat exkurze 
studentů, včetně 
zahraničních 
 
Využít zájem 
studentů o 
dobrovolné aktivity, 
zároveň studenty 
motivovat 
k dobrovolným 
aktivitám 

• ve školním roce 2011/2012 v rámci předmětu Sociální politika byly 
realizovány tyto nadstandardní exkurze: 

Praha (Jedličkův ústav – 2 autobusy, Středisko Naděje Záběhlice a 
letiště Ruzyně, Český výbor pro UNICEF, Výstava Body exhibiotion 
Praha) 
SRN – Seniorheim Röstehof Pocking 
Vícedenní zájezd do Švýcarska 

Výhradní dopravcem je ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s., provoz 
Prachatice. Na čtvrteční exkurze poskytl dopravce 15% slevu. 
Studenti denního studia se aktivně zapojili do těchto sbírek – v září a v prosinci 
„Srdíčkový den“, v říjnu „Bílá pastelka“. Vedení školy si jejich ochoty velmi 
cení. 
3 studenti se stali stálými dobrovolníky v Domově seniorů v Prachaticích. 
 
 



9. PRIORITY PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 
 
● pokračovat a udržet dobré jméno a kvalitu školy především díky 
poskytování kvalitního a uceleného vzdělávání v oboru sociální práce 
s důrazem na udržení vysoké úrovně a kvality absolventských prací, které 
jsou nejen vizitkou studentů, ale také školy. S tím souvisí důraz na 
dodržování citační etiky podle platné aktuální normy. 
● důsledně vzdělávat podle nového akreditovaného vzdělávacího programu 
● udržet řádné členství v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci, pokračovat 
ve spolupráci s TF Jihočeské univerzity 
● zahájení studia supervize – podle možností školy a aktuálnínabídky 
● propagovat možnost denního i dálkového studia a udržet velký zájem 
uchazečů o studium v obou nabízených formách studia 
● motivovat a podporovat studenty k ukončování studia v řádném termínu, 
stejně tak i ke složení všech dílčích zkoušek v řádném termínu 
● realizovat kvalitní programy celoživotního vzdělávání (i na základě 
konkrétní zakázky sociálních partnerů) 
● pokračovat v modernizaci vybavení učeben novým školním nábytkem 
(využít k tomu finanční prostředky získané pronájmem učebny DS pro MV 
ČR), dataprojektory, počítače. Zkvalitnit a rozšířit počítačové vybavení 
studovny. 
● pokračovat ve spolupráci s Městskou knihovnou zejména v oblasti 
získávání aktuálních odborných pramenů včetně zahraničních 
● podporovat celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků 
● udržet dobrou spolupráci se stávajícími sociálními partnery a zároveň 
rozšiřovat síť sociálních partnerů a získávat tak nová pracoviště pro výkon 
odborné praxe studentů 
● podporovat a vést studenty k humanitárnímu cítění, toleranci, 
kultivovanému vystupování 
● usilovat o výraznější mediální prezentaci výsledků školy 

      
Zpracovali:         Mgr. Antonín Krejsa 

                     Mgr. Jana Šimečková  
  
 
Výroční zpráva schválena Školskou radou při SPgŠ a VOŠ dne 25. 9. 2012. 
                                                                            

………………………………. 
 Mgr. Antonín Krejsa 

  ředitel školy 
 


