VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti
Vyšší odborné školy sociální Prachatice
ve školním roce 2015/2016
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Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje:
1. Charakteristiku školy a složení Školské rady
2. Přehled učebních oborů a plánů
3. Údaje o pracovnících školy
4. Údaje o přijímacím řízení
5. Údaje o výsledcích vzdělávání
6. Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI)
7. Zprávu o pedagogických a mimoškolních aktivitách
8. Priority VOŠ pro školní rok 2015/16
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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: spgspt@nettel.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 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
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Složení Školské rady
SPgŠ
Zástupci zřizovatele:




RNDr. Jana Krejsová, vyučující Jihočeské univerzity České Budějovice
Bc. Helena Kubátová Turková, ředitelka MŠ v Prachaticích
Bc. Andrea Tajanovská, metodička a lektorka sociální služby

Zástupci pedagogů:




Mgr. Ivana Blažková, zástupkyně ředitele a předsedkyně ŠR
Mgr. Iva Bundová, učitelka školy
Petra Kišová, vedoucí vychovatelka Domova mládeže

Zástupci zletilých žáků a zákonní zástupci nezletilých žáků:




Zdeňka Lebedová, učitelka MŠ
Jana Vašurová, účetní v hospici
Karolína Vidláková, žákyně školy

VOŠ
Zástupce zřizovatele:



Jaroslava Hauptmanová, MěÚ Prachatice, odbor sociálních věcí
Mgr. Hana Vlasáková, Centrum pro zdravotně postižené Prachatice
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Prachatice

Zástupci pedagogů:



Mgr. Jana Šimečková, učitelka pověřená vedením VOŠ
Mgr. Klaudia Pospíšilová, učitelka, metodička prevence sociálně
patologických jevů

Zástupci studentů:



Jiří Polanský, zástupce studentů denního studia
Radka Pechová, zástupce studentů dálkového studia
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2. OBORY, UČEBNÍ PLÁNY
Škola

Název
oboru

Kód

Forma a
délka
studia

SPgŠ

Předškolní a
mimoškolní
pedagogika

75 – 31 – M/01

denní, 4leté

Pedagogické
lyceum

78-42—M/03

Počet tříd
5

156

4

107

3
2

263
46
40

14

86

Celkem

VOŠ

Sociální práce

75 – 31 – N/01

denní, 3leté
dálkové,
3,5leté

Celkem

Počet žáků
a studentů

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
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)
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).
Akreditace 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. MSMT8802/2016).
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3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Organizace měla celkem v září stálých pracovníků 69 (přep. 59,8) a 2 externisty.
Členění:
a) vedení školy: ředitel, 1 ZŘ, vedoucí vychovatelka DM (přep.3,0)
b) pedagogičtí pracovníci: 32 učitelů (přep. 28,4)
7 vychovatelek DM (7)
c) ostatní pracovníci: 26 (28,4)
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
zástupkyně ředitele
PhDr. Jana Břendová
VŠ, DE - ON - CJL
předsedkyně PK
Mgr. Iva Bundová
VŠ, CJL - NJ
TU
PhDr. Marie Fürbachová
VŠ, PED - PSY
předsedkyně PK, TU
Mgr. Marcela Haspeklová VŠ, AJ - HV
Mgr. Veronika Holková
VŠ, CJL - PSY
TU
Mgr. Jitka Hyrmanová
VŠ, CJL – HV, ODV
výchovná poradkyně
Mgr. Jan Hovorka
VŠ, HV
Ing. Soňa Kabelová
VŠ, NJ
předsedkyně PK
Mgr. Irena Kotěšovcová
VŠ, PED - péče o nemocné
TU
Mgr. Petra Kůsová
VŠ, CJL - HV
Mgr. Libor Nechoďdomů VŠ, MAT - FY
ICT technik
Mgr. Daniela Němcová
VŠ, CJL - AJ
Mgr. Jana Pártlová
VŠ, CJL - HV
Mgr. Jana Pavlíčková
VŠ, CJL - HV
předsedkyně PK, TU
Mgr. Barbora Pavlíčková VŠ, Aj - ZSV
MgA. Hana Patrasová
VŠ, DV - spec. pedagogika
Mgr. Martina Pivoňková
VŠ, AJ
Mgr. Karel Pokorný
VŠ, FY - CHE
Mgr. Klaudia Pospíšilová VŠ, PED
metodik prevence,TU
Mgr. Hedvika Říhová
VŠ, PED - PSY
Mgr. Jiří Slad
VŠ, DE - PED
předseda PK
Mgr. Eva Srchová
VŠ, ZE - TV
TU
Mgr. Jiří Stejskal
VŠ, RJ - VV
předseda PK
Mgr. Jana Šimečková
VŠ, sociální práce a politika předsedkyně PK, TU
Mgr. Luboš Šimek
VŠ, MAT - FY
předseda PK, TU
Mgr. Šimeček Ludvík
VŠ, právník
Mgr. Jaroslava Tokárová
VŠ, ZE - TV
předsedkyně PK, TU
Mgr. Jiří Vopálka
VŠ, CJL -HV
předseda PK, TU
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Mgr. Marie Vopálková

VŠ, BI - MAT

Petra Kišová
Veronika Bubeníková
Iveta Juřicová
Radka Eichnerová
Helena Hanušová
Hana Krafčiková
Jiřina Penzenstadlerová
Jana Šimková

Vychovatelky DM
SŠ, SPgŠ
SŠ, SPgŠ
VŠ, SPgŠ
SŠ, SPgŠ
SŠ, SPgŠ
SŠ, SPgŠ
SŠ, SPgŠ
SŠ, SPgŠ

TU
vedoucí vychovatelka

Provozní zaměstnanci školy a DM
Jméno
Pracovní pozice
Pavla Patrajová
účetní
Marta Koubová
hospodářka
Jitka Šnajdrová
sekretářka
Pavla Chánová
sekretářka
Milan Šnajdr
správce budov
František Bárta
správce budov
Blanka Koutná
švadlena
Vladislava Hadová
uklizečka
Věra Tischlerová
uklizečka
Pavla Palajová
uklizečka
Květa Bunešová
uklizečka
Marie Majerová
uklizečka
Marie Šandová
uklizečka
Zaměstnanci školních jídelen
Marie Kubičková
vedoucí jídelny
Hana Rundová
vedoucí jídelny
Jana Bendová
kuchařka
Marie Cinádrová
kuchařka
Jiřina Kottová
kuchařka
Božena Nováková
kuchařka
Andrea Podlešáková
kuchařka
Josef Prantner
kuchař
Gertruda Schlögelová
kuchařka
Růžena Šimková
kuchařka
Věra Tökölyová
kuchařka
Jarmila Kubová
kuchařka
Helena Rosová
kuchařka
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4. ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VOŠS:
Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 realizováno pro denní i dálkovou
formu studia, a to ve 2 kolech (červen, srpen). Dodatečně pak bylo vypsáno
3. kolo.
Počet přihlášek celkově: 21 pro denní formu studia
36 pro dálkovou formu studia
Počet přijatých:

15 v denním studiu
34 v dálkovém studiu

5. ZPRÁVA A POČTU STUDENTŮ A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
V období 2015/2016 studovalo na VOŠS:
15 studentů v 1. ročníku denního studia
15 studentů v 2. ročníku denního studia
22 studentů ve 3. ročníku denního studia
28 studentů v 1. ročníku dálkového studia
15 studentů ve 3. ročníku dálkového studia
Ve školním roce 2015/2016 proběhlo absolutorium 3. ročníku denního studia
Červen 2016 (denní forma studia):

11 studentů a 2 studentky z předchozího
ročníku denního studia (jedna konala celé
absolutorium, jedna pouze obhajobu)
4 prospěli s vyznamenáním
7 a 2 prospěli

Září 2016 (náhradní a opravný termín pro denní formu):
8 studentů
1 prospěl s vyznamenáním
4 prospěli
3 studenti neprospěli z odborných
předmětů a 1 z nich navíc nezvládl
obhajobu absolventské práce
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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
a) Kontrola ČŠI – ve školním roce 2015/16 byla ve dnech 15. 3. – 18. 3.
2016 realizována inspekce ze strany ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední
školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich
souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy.
Kontrolní zjištění:
Ředitel školy zpracoval koncepční záměr od roku 2014, který navazuje na
tradici školy. Úroveň řízení odpovídá velikosti školy a jejímu personálnímu
složení. Školní prostřední je esteticky působivé a je průběžně
modernizováno.
Financování výdajů školy je zajišťováno především dotací ze státního
rozpočtu na vzdělávání a příspěvkem zřizovatele na provoz. Dalším zdrojem
je doplňková činnost (využívání volné kapacity domova mládeže na
ubytování, pronájem tělocvičny, pořádání odborných kurzů).
Škola organizuje vzdělávání v souladu s platnými ŠVP. Efektivita organizace
vzdělávání je na požadované úrovni, spolupráce s rodinou je funkční. Je
běžnou praxí stanovování vzdělávacích cílů, celoškolských strategií a priorit.
Jejich naplňování je pravidelně vyhodnocováno a jsou přijímána následná
opatření s cílem neustálého zlepšování kvality poskytovaného vzdělání.
Silnou stránkou výuky je především odborná kvalita, obsahová náročnost
odpovídající typu školy a zaměření vzdělání.
ČŠI stanovila zásadní klady školy:
Škola je příkladem inspirativní praxe v oblasti odborné přípravy žáků. Má
vypracován systém vlastního hodnocení ve škole i v domově mládeže.
Prostředí je bez výskytu společensky patologických jevů. Organizuje širokou
nabídku školních i mimoškolních aktivit. Nadstandardně podporuje
osobnostní rozvoj žáků a jejich zapojení do soutěží zejména uměleckého
charakteru. Učitelé i žáci využívají didaktickou techniku.
Na aktivity školy funkčně navazuje činnost domova mládeže.
Kontrolou bylo doporučeno udržet si vysokou úroveň metodické přípravy
žáků v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky a dále se prohlubovat
možnosti zahraniční mobility pedagogických pracovníků.
Závěry ČSI:
- škola využívá všechny možnosti informačního systému Bakaláři včetně
elektronických třídních knih a možnosti dálkového přístupu žáků i rodičů
- vyučující využívají interaktivní tabule a interaktivní programy i k přípravě
žáků pro jejich využití v praxi
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- vedení školy stále zlepšuje materiální podmínky školy a domova mládeže,
včetně zabezpečení čipového systému ve všech budovách
- pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a pokračuje jeho generační obměna
s důrazem na kvalitu
- škola reaguje na současné požadavky předškolního vzdělávání a daří se ji
udržovat dobrou úroveň vzdělávání žáků s ohledem na perspektivu uplatnění
v praxi i dalším studiu
b) Ostatní
1) Kontrola - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem
v Č. Budějovicích – 2. 3. 2016 – kontrola školní jídelny na DM Zlatá
stezka
Kontrolu provedla: MUDr. Marie Nosková, Bc. Eva Šustrová
Místo kontroly: školní jídelna, Zlatá stezka 139
Předmět kontroly: nařízení ES č. 1169/201 EU o označování alergenů.
Bylo doporučeno pořízení pojízdného vozíku
7. ZPRÁVA O PEDAGOGICKÝCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁC
1/ Aktivity ve školním roce 2015/2016:

 zahájena dobrovolnická činnost některých studentů v zařízeních sociální
péče v Prachaticích a v péči o vybrané seniory

2/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost:
 účast na nabízených seminářů ASVSP v Praze v prostorách Vyšší odborné
školy JABOK
 kvalitních seminářů pro oblast sociální práce se nabízí velmi málo,
jedinou aktivitu vyvíjí ASVSP, která garantuje vysoce kvalitní a
certifikované semináře realizované v Praze, Brně, Jihlavě a Olomouci
v prostorách vyšších odborných a vysokých škol sdružených v ASVSP.
Zároveň jako jedna z mála organizací nabídla pro vyučující supervizích
seminářů z řad pedagogů škol sdružených v ASVSP certifikovaný kurz
supervize.
3/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty:
 dlouhodobá a úzká spolupráce se sociálními partnery v rámci celého
Jihočeského kraje a Prachatic (přednášky pro studenty, realizace
odborných praxí, dobrovolnická činnost studentů v sociálních zařízeních)
 dlouhodobá realizace veřejných sbírek v rámci „Srdíčkových dnů“ a „Bílé
pastelky“
 dlouhodobá spolupráce s partnerskými VOŠ sociálními (především
Domažlice) realizované ve formě výměn předsedů absolutorií a
dlouhodobá spolupráce se všemi školami sdruženými v ASVSP
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4/ Výrazná pozitiva v práci:
 vytvoření metodiky pro výuku odborného diplomového semináře a tvorbu
absolventské práce, která je zároveň studijním materiálem pro studenty
všech ročníků naší školy
 úspěšná akreditace nového učebního programu VOŠ, který nabízí širší
škálu jednosemestrální seminářů ve všech ročnících studia s důrazem na
proměnu cílových skupin sociální práce (senioři, lidé se zdravotním
postižením a lidé sociálně vyloučení) a genderové aspekty sociální práce.
Nová akreditace využívá kreditní systém studia. Všechny povinné i
povinně volitelné předměty jsou aktualizovány v obsahu i v odborných
zdrojích
 škola zůstává řádným členem ASVSP, patří mezi zakládající školy a svým
vysokým standardem výuky naplňuje minimální standard vzdělávání, na
jehož plnění dohlíží ASVSP
 jako výrazné plus se ukázalo posunutí termínů souvislé praxe všech
ročníků (efektivní je to především ve třetím ročníku denního studia, kdy
studenti nastupují na souvislou praxi až po odevzdání absolventské práce
a do jejího odevzdání mohou plně konzultovat ve škole s vedoucími AP)
 stanovení jednoznačného harmonogramu tvorby absolventské práce
 aktualizace zkušebních okruhů k absolutoriu
 nabídky vzdělávacích seminářů ASVSP
 možnost nákupu nových odborných knižních zdrojů
 zapojení některých studentů do přednášek pro Akademii 3. věku a
Univerzitu 3. věku
 vybavenost téměř všech učeben výpočetní technikou a dataprojektory
(využíváno ve výuce)
 pokračující dlouhodobá spolupráce s Akademií 3. věku (poskytnutí
prostor pro výuku cizích jazyků)
 navázaní spolupráce s Asociací poskytovatelů sociálních služeb
prostřednictvím p. Andrey Tajanovské, která pro studenty uskutečnila
seminář o sociální práci se seniory s využitím gerontoobleků
5/ Rezervy a přijatá opatření:
 rezervou je další vzdělávání pedagogů (kvalitní semináře nabízí zatím jen
ASVSP)
 zlepšit mediální prezentaci výsledků školy
 stupá počet studentů, kteří nezvládnou ukončit studium v řádném termínu
– někteří volí náhradní termín zcela záměrně z osobních důvodů (často
jsou mezi nimi i studenti, kteří studují bez problémů). Mnozí z nich ale
neplní studijní povinnosti v průběhu celého studia a kumulace problémů
je pak důvodem odkladu závěrečných zkoušek nebo neukončení studia.
Zaměříme se na výraznější podporu i kontrolu těchto studentů.
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8. PRIORITY PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK:
 udržet vysokou kvalitu poskytované výuky, a naplňovat tak požadavky
minimálního standardu výuky ASVSP, udržet vysokou úroveň kvality
absolventských prací a vést studenty k dodržování etiky psaní odborných
textů a nové citační normy (stálý úkol)
 započít s úspěšnou realizací nově akreditovaného programu VOŠ
 zvýšit počet studentů, kteří zakončí studium v řádném červnovém (pro
denní studium) či v lednovém termínu (pro dálkové studium)
 zůstat řádným členem ASVSP a podílet se na jeho činnosti
 posilovat další vzdělávání pedagogů prostřednictvím seminářů nabízených
ASVSP
 ponechat v platnosti nově nastavené termíny souvislých praxí ve všech
ročnících studia
 pokračovat v dlouhodobé spolupráci se stávajícími sociálními partnery
(přednášky pro studenty, realizace odborných praxí)
 pokračovat v nově navázané spolupráci s Asociací poskytovatelů
sociálních služeb
 aktivně vyhledávat nové sociální partnery
 motivovat studenty k výkonu dobrovolnictví v sociálních službách
 pokračovat ve spolupráci s Akademií 3. věku Prachatice a s Univerzitou
3. věku
 pokračovat ve spolupráci s TF Jihočeské univerzity i po dílčí změně
smlouvy o uznávání předchozího vzdělávání (podle nového dodatku
smlouvy platí, že student, který během studia dosáhl studijního průměru
do 1,5, je přijat bez přijímacího řízení do denní či kombinované formy
studia). Tato možnost je reálná do 5 let od řádného ukončení studia na
VOŠ. Další motivací pro studenty jsou nově nastavené podmínky
uznávání některých předmětů ze strany TF)
Zpracovali: Mgr. Antonín Krejsa
ředitel školy
Mgr. Jana Šimečková
pověřená vedením VOŠ
Výroční zpráva schválena Školskou radou dne 4. 10. 2016.
……………………………….
Mgr. Antonín Krejsa
ředitel školy
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