VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti
Vyšší odborné školy sociální Prachatice
ve školním roce 2017/2018
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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 2018/2019
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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, 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
Zástupci zřizovatele:




RNDr. Jana Krejsová, vyučující Jihočeské univerzity České Budějovice
Bc. Helena Kubátová Turková, ředitelka MŠ v Prachaticích
Mgr. Hana Vlasáková, Centrum pro zdravotně postižené Prachatice

Zástupci pedagogů:




Ing. Jana Kotrchová, zástupkyně ředitele
Mgr. Jana Šimečková, učitelka
Petra Kišová, vedoucí vychovatelka domova mládeže

Zástupci zletilých žáků a zákonní zástupci nezletilých žáků:




Bc. Alena Dejmková, pracovnice MěÚ Prachatice
Aneta Zemanová, žákyně školy
Milada Šlehoferová, studentka školy
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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

Sociální práce

75 – 31 – N/01

Počet tříd

5

155

4

103

3
2

258
32
35

14

67

Celkem

VOŠ

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, 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. MSMT8802/2016).
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3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Organizace měla celkem v září stálých pracovníků 69 (přep. 61,4) a 2 externisty.
Členění:
a) vedení školy: ředitel, 1 ZŘ, vedoucí vychovatelka DM (přep.3,0)
b) pedagogičtí pracovníci: 34 učitelů (přep. 25,1)
8 vychovatelek DM (7)
c) ostatní pracovníci: 27 (26,3)
Počet hodin vyučovaných neaprobovaně: 0
VOŠ sociální a SPgŠ
Jméno
Vzdělání a aprobace
Funkce
Mgr. Antonín Krejsa
VŠ, BI - CHE
ředitel školy
PaedDr. Ivana Bečvářová VŠ, RJ - VV
předsedkyně PK
Mgr. Ivana Blažková
VŠ, CJL - VV
TU
PhDr. Jana Břendová
VŠ, DE - ON - CJL
předsedkyně PK
Mgr. Marcela Haspeklová VŠ, AJ - HV
Mgr. 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
Mgr. Jan Kaňka
VŠ, CJL - PS
Mgr. Irena Kotěšovcová
VŠ, PED - péče o nemocné
TU
Ing. Jana Kotrchová
VŠ, EK
zástupkyně ředitele
Mgr. Petra Kůsová
VŠ, CJL - HV
Mgr. Libor Nechoďdomů VŠ, MAT - FY
ICT technik
Mgr. Daniela Němcová
VŠ, CJL - AJ
Mgr. Eva Nováková
VŠ; PS-TV
TU
Mgr. Jana Pártlová
VŠ, CJL - HV
MgA. Hana Patrasová
VŠ, DV - spec. pedagogika
Mgr. Jana Pavlíčková
VŠ, CJL - HV
předsedkyně PK, TU
Mgr. Barbora Pavlíčková VŠ, Aj - ZSV
předsedkyně PK
Mgr. Martina Pivoňková
VŠ, AJ
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
předsedkyně PK, TU
Mgr. Jiří Stejskal
VŠ, RJ - VV
předseda PK
Mgr. Jana Šimečková
VŠ, sociální práce a politika předsedkyně PK, TU
Mgr. Luboš Šimek
VŠ, MAT - FY
předseda PK, TU
Mgr. Ludvík Šimeček
VŠ, právník
Mgr. Iva Šímová
VŠ, CJL - NJ
TU
Mgr. Jaroslava Tokárová
VŠ, ZE - TV
TU
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Mgr. Marie Trnková
Mgr. Jiří Vopálka
Mgr. Marie Vopálková
Mgr. Světlana Růžičková
Mgr. Lenka Psutková/

VŠ, CJL - NJ
VŠ, CJL -HV
VŠ, BI - MAT
Externí pracovnice VOŠ
Externí pracovnice VOŠ

Petra Kišová
Veronika Bubeníková
Mgr. Iveta Juřicová
Radka Eichnerová
Hana Krafčiková
Jiřina Penzenstadlerová
Jana Šimková
Šárka Vandlíčková

Vychovatelky DM
SŠ (SPgŠ)
SŠ (SPgŠ)
SŠ (SPgŠ), VŠ
SŠ (SPgŠ)
SŠ (SPgŠ)
SŠ (SPgŠ)
SŠ (SPgŠ)
SŠ (SPgŠ)

předseda PK, TU
TU

vedoucí vychovatelka

Provozní zaměstnanci školy a DM
Jméno
Pracovní pozice
Pavla Patrajová
účetní
Marta Koubová
hospodářka
Jindřiška Pokorná
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 Irová
kuchařka
Marie Cinádrová
kuchařka
Božena Nováková
kuchařka
Monika Nováková
kuchařka
Jiřina Kottová
kuchařka
Radka Krištofová
kuchařka
Dana Prajerová
kuchařka
Helena Rosová
kuchařka
Gertruda Schlögelová
kuchařka
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Růžena Šimková
Věra Tökölyová
Vladimíra Turková
Radka Vaňková

kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
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4. ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VOŠS:
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 realizováno pro denní i dálkovou
formu studia, a to ve 2 kolech (červen, srpen). Dodatečně pak bylo vypsáno
3. kolo.
Počet přihlášek celkově: 10 pro denní formu studia
26 pro dálkovou formu studia
Počet přijatých:

10 v denním studiu
26 v dálkovém studiu

5. ZPRÁVA A POČTU STUDENTŮ A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
V období 2017/2018 studovalo na VOŠS:
10 studentů v 1. ročníku denního studia (na konci roku 7)
11 studentů v 2. ročníku denního studia
5 studentů ve 3. ročníku denního studia
26 studentů v 1. ročníku dálkového studia
11 studentů ve 3. ročníku dálkového studia
Ve školním roce 2017/2018 proběhlo absolutorium 3. ročníku denního studia
Červen 2017 – absolutoria se zúčastnily 4 studentky a všechny úspěšně své
studium zakončily
6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
a) Kontrola ČŠI – ve školním roce 2017/18 nebyla
b) Ostatní
1) Kontrola - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem
v Č. Budějovicích – 24. 11. 2017 – kontrola budovy VOŠ Husova ulice
Kontrolu provedla: Mgr. Marie Jinková, Bc. Eva Šustrová
Místo kontroly: budova školy Husova 74 a 75
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb.
Ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
Kontrolou nebyly shledány žádné závažné hygienické závady. Drobné
závady odstraněny na místě.
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2)Kontrola - Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
Jihočeský kraj. – školní jídelny – 14. 3. 2018
Kontrolu provedli: MVDr. Vladimír Prokeš, Mgr. Jana Koláriková, Bc. Jana
Miklasová
Místo kontroly: školní jídelna na budově Zlatá stezka a Zahradní
Kontrolou nebyly shledány žádné závažné hygienické závady
3)Kontrola zřizovatele – Jihočeský kraj – odbor školství mládeže
a tělovýchovy, oddělení zaměstnanosti a odměňování
Kontrolu provedly: Bc. Božena Uhlířová, Romana Brousková a Mgr.
Magdalena Vodrážková.
Předmět kontroly – využití státní dotace na platy a OON za rok 2017 a leden
až duben 2018. Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů v platném znění.
Kontrola zahájena 7. 6. 2018 na místě. Vyhodnocení proběhlo 27. 6. 2018.
Kontrolou nebyly shledány závady. Nebyla uložena žádná nápravná
opatření.
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7. ZPRÁVA O PEDAGOGICKÝCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH
1/ Aktivity ve školním roce 2017/2018:
 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 supervizních
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“
 škola je členem AVOŠ
 dlouhodobá spolupráce s partnerskými VOŠ sociálními (především
Domažlice) realizované ve formě výměn předsedů absolutorií
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. Tento dokument je průběžně aktualizován podle
nejnovějších požadavků české citační normy ISO 690 a podle
nejaktuálnějších trendů v sociologickém výzkumu
 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
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 výrazným kladem se ukázalo být 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 a
zrušení možnosti obhajovat AP v podzimním termínu
 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. V této
spolupráci se bude v dalších letech pokračovat v rámci semináře Sociální
gerontologie a Semináře zdravotní postižení. Obdobná spolupráce je
navázána s Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.
5/ Rezervy a přijatá opatření:
 rezervou je další vzdělávání pedagogů (kvalitní semináře nabízí zatím jen
ASVSP)
 chování studentů – zejména je vést k řádnému plnění povinností denního
studenta, k řádným a včasným omluvám neúčasti na zkouškách, ve výuce
 zlepšit mediální prezentaci výsledků školy
 stoupá počet studentů, kteří nezvládají 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
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
 zavést do úspěšné realizace nově akreditovaný program VOŠ
 zvýšit počet studentů, kteří zakončí studium v řádném červnovém (pro
denní studium) či v lednovém termínu (pro dálkové studium)
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 zlepšit chování studentů
 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 a JCZPS o. p. s.
 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 ukončení
platnosti smlouvy o uznávání předchozího vzdělávání (podle smlouvy
platilo, 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 9. 10. 2018.

……………………………….
Mgr. Antonín Krejsa
ředitel školy
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