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Úvod
Vážení absolventi a příznivci naší školy,
když jsme zhruba před rokem plánovali 70. výročí a jeho oslavy, hledali jsme nápady a vymýšleli akce,
které pro vás připravíme, rozdělovali si úkoly, sháněli finanční prostředky. Ale ani ve snu nás
nenapadlo, že by se oslavy nemohly uskutečnit. Ovšem stalo se. Pandemie a následná státní opatření
v podzimních měsících roku 2020 všechno změnily.
Přesto se myšlenky na setkání nevzdáváme, jen je posouváme na další rok. A doufáme, že to bude
stačit. Abychom pro vás alespoň něco připravili, předkládáme vám tento Mimořádný zpravodaj.
Můžete si ho stáhnout na našich stránkách (sekce Dokumenty).
Jak vznikal a co v něm najdete? Vznikal na základě kronik z let 2000 – 2020, tedy od roku posledních
oslav 50. výročí existence školy až do současnosti. Psaním kroniky jsem byla pověřena krátce po svém
nástupu v roce 1979, a pokračovala jsem tak v díle pana profesora Koupala. Snažila jsem se průběžně
zachycovat důležité události ve škole i ve společnosti (pokud se školy dotýkaly), věci vážné i nevážné,
jak to tak už v životě bývá. Vznikala postupně pestrobarevná mozaika, kterou jsem se po létech opět
probírala, a sama mnohdy žasla, co všechno se za ta léta přihodilo. Kromě textů z kronik se tu
objevují i krátké příspěvky vedoucích souborů, vedoucí vychovatelky DM a také několik textů od žáků.
Ty byly zveřejňovány i na internetových stránkách školy. Titulní stránku s výtvarným návrhem
připravil Mgr. Jiří Stejskal.
Ze všech těchto pramenů jsem se pro vás pokusila připravit dokument, který by zachytil alespoň část
historie školy, to ohromné množství změn, se kterými jsme se vyrovnávali (a činíme to stále), to
ohromné množství práce pedagogů a žáků, to ohromné nasazení při přípravě stovek akcí pro školu i
veřejnost. A právě tohle všechno postupně buduje pověst naší školy (a jak doufám i vaší školy) na
kterou si snad alespoň občas rádi vzpomenete, protože jste tu prožili léta svého studia a přípravy na
budoucí povolání.
V obsahu máte uvedeny oddíly, do kterých je text členěn, tak si vyberte to, co vás zajímá. Snad tu
najdete informace, které vás poučí, potěší či přivedou ke vzpomínkám na školu. Jen připomínám, že
je to pohled člověka, který celý svůj profesní život strávil na SPgŠ v Prachaticích, člověka s určitým
pohledem na život a se silným vztahem ke škole. Ne vždy se musíme ve všem shodnout, ale i přesto
věřím, že u čtení strávíte pár příjemných chvil.
Mgr. Ivana Blažková, vyučující a kronikářka školy, redaktorka zpravodaje

Upozornění
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno použít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez
souhlasu autorky a redaktorky.
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1 Slovo ředitele školy
Vážení absolventi školy, naši milí hosté, přátelé školy,
je nám opravdu líto, že epidemická situace znemožnila v roce 2020 uspořádání akce, která je pro nás
důležitá svou symbolickou hodnotou, oslavy 70. výročí založení naší školy.
Jde o jubileum, které v existenci vzdělávacího zařízení není zanedbatelné. VOŠ a SPgŠ jsou
v Jihočeském kraji (i mnohem dál) známy jako instituce poskytující odborné vzdělání velmi dobré
úrovně v oblasti předškolní výchovy i sociální práce, instituce, která má solidní pověst a poměrně
dlouhou tradici vybudovanou na výsledcích trpělivé práce všech učitelů a vychovatelek.
Máme se za posledních dvacet let čím pochlubit, proto jsme pro vás připravili místo klasického
almanachu tento dokument. Snad vám připomene některé události i vaše zážitky a úspěchy. Určitě
ale prohloubí a obohatí vaše znalosti o škole. Na čtení budete mít zřejmě času dost, protože
s osobním setkáním s vámi počítáme nejdříve v příštím kalendářním roce. Uvidíme, jak se situace
bude dále vyvíjet.
Věříme, že na naši školu vzpomínáte v dobrém a že se vypravíte do Prachatic na osobní setkání.
Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se na vás.

ředitel školy Mgr. Antonín Krejsa
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2 Vedení školy a DM
Ředitelé školy:
• Mgr. Karel Pokorný – 1998 - 2008
• Mgr. Antonín Krejsa – 2008 – dosud
Zástupci ředitele:
• Mgr. Antonín Krejsa – 1998 - 2008
• Mgr. Ivana Blažková (pro SPgŠ) 2008 - 2016
• PhDr. Vladislava Šídlová (pro VOŠ) – 1997 - 2009
• Mgr. Jana Kotrchová (pro SPgŠ) – 2016 - dosud
• Mgr. Jana Šimečková (pro VOŠ) – 2009 – dosud
Vedoucí vychovatelky DM:
• Hana Šimáková - 1992 - 2010
• Petra Kišová – 2010 - dosud
Obory:
• Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní studium) – 1992 – dosud
• Pedagogické lyceum (denní studium) – 2005 - dosud
• Výchovná a humanitární činnost (denní studium) – 1999 – 2004 (poslední maturitní zkouška)
• Sociální práce (denní studium) – 1996, nová akreditace od roku 2016
• Sociální práce (dálkové studium) - dosud (otvírá se ob jeden rok)
• Praktická sestra – 2019 – dosud (detašované pracoviště SZŠ České Budějovice)
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3 Seznam vyučujících
Uvádím abecední přehled jmen vyučujících (včetně externistů na VOŠ), kteří na škole pracovali
v létech 2000 až 2020 (bez určení počtu let či aprobací). Absolventi si mohou ověřit, koho si ze svých
studií pamatují.

Seznam vyučujících na SPgŠ a VOŠ v období 2000 - 2020
Bartoňová Eva

Krejsa Antonín

Bečvářová Ivana
Benešová Eva
Beyerová Ivana
Blažková Ivana
Böhmová Milada
Břendová Jana
Bundová Iva (Šímová)
Černý David
Dudek Jan
Frnoch Miroslav
Fenclová Dana
Fürbachová Marie
Hadová Michaela (Pártlová)
Haspeklová Marcela
Hauptmanová Jaroslava

Kroh Josef
Krpatová Božena
Kůsová Petra (Sovová)
Ladýřová Jaroslava
Malá Anna
Mádlová Hana
Malý Martin
Marek Robert
Mašková Eva
Nechoďdomů Libor
Němcová Daniela
Nováková Eva
Pártlová Jana
Patrasová Hana
Pavlíčková Barbora
(Zikmundová)
Pavlíčková Jana
Pavlová Eva
Pinterová Dana
Pivoňková Martina (Bošková)
Plánková Lenka
Pokorná Eva
Pokorná Marta
Pokorný Karel
Pospíšilová Klaudia
Psutková Lenka
Růžičková Světlana
Říhová Hedvika
Satorová Stanislava
Schulz Alfréd
Schulzová Věra
Slad Jiří

Holková Veronika
Hovorka Jan
Hrubá Dagmar
Hušková Stanislava
Hynková Eliška
Hyrmanová Jitka
Chánová Pavla
Jakšová Věra
Janutková Hana
Jezl Pavel
Jungwirthová Markéta
Kabelová Soňa
Kaňka Jan
Kochtová Jana
Kotěšovcová Irena
Kotrchová Jana

Smetanová Magdalena
(Adéeová, Kroupová)
Srchová Eva
Stará Lea
Stejskal Jiří
Strnad Petr
Svoboda Václav
Svobodová Tamara
Sysel Josef
Šídlová Vladislava
Šimeček Ludvík
Šimečková Jana
Šimek Luboš
Šípová Jaroslava
Tláskalová Jana
Tokárová Jaroslava
Tomanová Leona
Tomášek Václav
Trnková Marie
Tříska Karel
Tušek Pavel
Tušerová Alžběta
Tušková Emilie
Vejvodová Miroslava
Vopálka Jiří
Vopálková Marie
Weiss Neklan
Weissová Marie (Krejsová)
Ziegrosser Zdeněk
Žižka Radim

Poznámka 1 – u žen je uvedeno nejprve příjmení za svobodna, v závorce příjmení po sňatku.
Poznámka2 - seznam jmen vychovatelek DM je uveden v kapitole Domov mládeže Zlatá stezka.
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4 Základní informace o VOŠ sociální
Jako kronikářka se zabývám převážně událostmi na SPgŠ, proto zde najdete krátkou informaci od
osoby povolanější.
Historie „vošky“ v Prachaticích se začala psát v roce 1996. Její původní předchůdkyně, dvouletá
sociálně-právní akademie, se změnila na tříletý studijní obor. Jako absolvent SPA musím říct, že to
byla velmi kvalitní škola, připravila nás nejen na výkon praxe v sociálních službách, ale především na
studium na vysokých školách obdobného zaměření. Tehdy byly přijímací zkoušky zaměřené odborně,
takže kdo neměl za sebou studium podobné školy, u zkoušek neuspěl. Díky skvělému studijnímu
plánu SPA jsem za celou dobu vysokoškolského studia v podstatě vystačila se znalostmi z této školy.
Po ukončení studia na VŠ jsem se na tuto (sice už tříletou) školu vrátila jako vyučující.
Vyšší odborná škola sociální Prachatice je školou připravující plně kvalifikované sociální pracovníky.
Na naší škole je možné studovat v denní tříleté nebo v dálkové formě (7 semestrů). Naši absolventi
jsou vyhledáváni pro své široké znalosti, dobrou praktickou průpravu a řada z nich dostala nabídku
zaměstnání právě při výkonu praxe. Pracují na odborech sociálních věcí městských úřadů,
v domovech seniorů, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, na pobočkách Úřadu práce
ČR, v různých neziskových organizacích. Někteří z nich realizují i ministerské projekty na téma péče
o seniory nebo rodinné politiky.
Vyšší odborná škola sociální Prachatice je školou stavějící na kvalitní výuce postavené na nejnovějších
teoretických poznatcích, proto každá žádost o novou akreditaci studijního programu obsahuje novou
strukturu výuky a novou studijní literaturu. Klíčové byly akreditace v letech 2010 a 2016, které
změnily pojetí výuky. Stejně tak důraz na kvalitu absolventské práce, kterou student obhajuje během
závěrečné zkoušky – absolutoria.
Škola byla členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, nyní je zapojena do Asociace VOŠ.
vedoucí učitelka VOŠ Mgr. Jana Šimečková
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5 Změny ve školství
Vývoj koncepce školství po r. 1989 a její dopady na naši školu
Bouřlivý společenský vývoj se samozřejmě dotýkal i školství. Postupně se objevovaly nové názory na
vzdělání, na to, co společnost od vzdělávacích institucí požaduje. Proces to byl mnohdy dlouhodobý
a místy i kostrbatý a nepředvídatelný. Ovšem i tak na něj musela reagovat také naše škola, její vedení,
pedagogové, vychovatelky i provozní zaměstnanci.
V textu najdete informace týkající se vývoje oboru odborného vzdělávání a řadu dalších poznatků
seřazených časově. Dále jsou připojeny texty týkající se vývoje státní maturitní zkoušky, přijímacích
zkoušek, školních vzdělávacích plánů a zapojení školy do projektů.
Změny ve školství
 Už na sklonku roku 1999 se podstatné diskuze vedly na MŠMT, kde zřejmě lobby VŠ začala
prosazovat v tzv. Bílé knize názor, že je potřeba posílit především všeobecné středoškolské
vzdělání a následné odborné vzdělání realizovat na vysokých školách. Jediným ústupkem pro
náš obor byla možná existence VOŠ pedagogické.
 Dalším plánem bylo převedení VOŠ na VŠ neuniverzitního typu. Oba tyto záměry přímo
ohrožovaly existenci středního odborného školství a rozvinula se následně živá diskuze, kde
se střetávala řada argumentů. Do boje se zdatně zapojila i Asociace ředitelů středních škol.
V létě roku 2001 jsme projednávali záměr MŠMT, aby všechny učitelky MŠ měly
vysokoškolské vzdělání, tudíž by se SPgŠ musely transformovat buď na VOŠ nebo na VŠ
neuniverzitního typu. Vedení školy v té době iniciovalo jednání s děkanem PF v Českých
Budějovicích, kde jsme byli vyzváni k tomu, abychom se podíleli na tvorbě projektu týkajícího
se bakalářského vzdělávání učitelek MŠ. V roce 2002 byl projekt dokončen a PF ho
předkládala k akreditaci. Tehdejší ředitel Mgr. Karel Pokorný nabídl fakultě možnost výuky
estetických předmětů v 1. a 2. semestru studia. Ve školním roce 2003/04 se vyučující výchov,
pedagogiky a psychologie a podíleli nejen na průběhu a realizaci přijímacích zkoušek (PaedDr.
Ivana Bečvářová, PhDr. Marie Fürbachová, Mgr. Eva Mašková, Mgr. Jiří Stejskal, Mgr. Jiří
Vopálka), ale i na výuce výchov v bakalářském studiu. Další spolupráce už tak masivní nebyla.
Jako pozitivní jev jsme vnímali to, že jsme přispěli svými zkušenostmi ke zdaru celého
projektu. Naštěstí se mimo jiné ukázalo, že střední odborné školy dovedou (hlavně díky
úzkému propojení s praktickou výukou) vychovat odborníky přímo pro praxi. Především
zajištění funkční a dostatečně rozsáhlé praxe by bylo pro VŠ tehdy těžko řešitelným úkolem.
 Nakonec zůstaly SPgŠ zachovány s tím, že poskytují plnohodnotné odborné vzdělání
a umožňují po složení maturitní zkoušky (obor PMP) okamžité zapojení do pracovního
procesu nebo další studium na VŠ. To musí mít v současné době povinně pouze ředitelky MŠ
(školský zákon, 2004).
 VOŠ sociální zažívala od svého vzniku v roce 1996 postupný vzestup a velmi úspěšně se pod
vedením PhDr. Vladislavy Šídlové rozvíjela. Zájem uchazečů byl značný a úroveň absolventů
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tomu odpovídala. To se odrazilo mimo jiné ve vysoké kvalitě absolventských prací, z nichž
mnohé dosahovaly úrovně prací vysokoškolských.
 V souvislosti s novými tendencemi ve školství se vedení školy začalo vážně zabývat ideou
zřízení oboru Pedagogické lyceum (tedy v podstatě humanitně zaměřeného gymnázia, jehož
absolventi by pokračovali v dalším pedagogickém studiu na VŠ). V roce 2003 prošel
schválením na KÚ v Českých Budějovicích. Je živým oborem i v roce 2020.
 V roce 2000 se začala připravovat reforma státní správy, jejíž součástí je převedení majetku
a kompetencí z centrálního orgánu na orgány krajské. Reforma byla spuštěna postupně
v roce 2001 a byla náročná na přípravu i administraci. Hlavní tíhu odpovědnosti neslo
tehdejší vedení školy (jmenovitě ředitel Mgr. Karel Pokorný). Nakonec se pro všechny střední
školy stal zřizovatelem příslušný kraj.
 V září 2003 byl zaveden nový předmět Ochrana člověka za mimořádných událostí, pro který
jsme využili formu projektového vyučování (v minimálním rozsahu 6 hodin za rok). Po diskusi
ve sboru a prostudování podkladů od MŠMT se vyprofilovala podoba jednodenního projektu,
kde 1. ročníky navštěvují Integrovaný záchranný systém, 3. ročníky jezdí do Jaderné
elektrárny Temelín, 2. a 4. ročníky absolvují program ve škole (informace k tématu od
třídních učitelů, ukázky práce zdravotníků, nácvik 1. pomoci ve spolupráci s ČČK atd.). Poprvé
v praxi proběhl 13. 4. 2004.
 Rok 2005 je příkladem toho, jak bylo třeba ve školství neustále bojovat o finanční prostředky.
Kvůli jejich nedostatku musel ředitel školy snižovat osobní ohodnocení všem pracovníkům.
Ale ani v dalších letech nebyla situace příliš růžová. Dokladem toho byly i stávky, kterými
učitelé dávali stále silněji najevo, že nejsou ochotni tolerovat přetrvávající podhodnocení své
profese.
 V září 2005 jsme poprvé začali vyučovat v novém oboru Pedagogické lyceum. Jeho absolventi
mohou hned po maturitě vykonávat povolání asistenta pedagoga či pedagoga volného času.
Primárně je obor ale zaměřen na to, aby absolventi pokračovali ve vysokoškolském studiu
pedagogického směru. Od oboru PMP se liší tím, že se zde vyučují dva cizí jazyky (AJ, NJ)
a praxe se odehrává na ZŠ a je spíše náslechového typu, což ale nevylučuje zapojení žákyň do
výuky. Po 1. ročníku se žáci specializují buď na HV, nebo na VV. Další novinkou je to, že od 3.
ročníku žáci zpracovávají pod vedením vyučujících tzv. RPPP (ročníkovou písemnou
prezentační práci) na zvolené téma, kterou prezentují ve 4. ročníku před žáky PL z nižších
ročníků a před vedoucími práce. Pracují tak, aby se naučili vytvářet odborné texty podle
pravidel a se správnou formou citací, což zúročí v dalším studiu na VŠ. Proto také (podle
vzoru VOŠ) byla zpracována pravidla psaní práce a následně připravena šablona na psaní
dokumentu (Mgr. Luboš Šimek). Úspěšná obhajoba práce je podmínkou připuštění k MZ.
 Po létech jsme znovu otevřeli (2006) dálkové studium na SPgŠ. Je určeno pouze absolventům
tohoto typu školy, kteří vystudovali dříve obory Učitelství pro MŠ anebo obor Vychovatelství
a chtějí si rozšířit kvalifikaci i na druhý obor. Jedná se o 32 konzultačních hodin během
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víkendů, seminární práce z jednotlivých předmětů (výchovy, pedagogika, psychologie)
a nakonec o maturitní zkoušku z pedagogiky a psychologie.
 Od ledna 2006 se pozměnila praxe ve vydávání vysvědčení. V pololetí žáci obdrží pouze výpis
z vysvědčení, vysvědčení na originálním blanketu a s výsledky za obě pololetí si odnesou až
na konci školního roku. Důvody jsou především organizační (zpětné vybírání vydaných
blanketů s pololetními výsledky od žáků) a úsporné (opakovaný tisk, poškozené blankety).
 Listopad 2007 – po odborných diskusích a proto, aby se sjednotil přístup na všech školách,
bylo úředně stanoveno v pracovním řádu, že nepřímou pedagogickou práci můžeme
vykonávat i na jiném, dohodnutém místě než v budově školy. Můžeme tedy studovat
v knihovně, opravovat doma atd. Nevím, jestli se také v jiných zemích dlouze zabývali
„problémy“, které stačí řešit selským rozumem.
 Prosinec 2007 – především zásluhou zástupkyně ředitele pro VOŠ PhDr. Vladislavy Šídlové se
podařilo uzavřít dohodu s Teologickou fakultou Jihočeské university. Absolventi VOŠ, kteří
dosáhnou na průměr známek do 1, 5, budou přijati ke studiu bez přijímacích zkoušek. To
dokazuje, jak kvalitní vzdělání prachatická VOŠ sociální u absolventů garantuje.
 Duben 2008 – i v období, kdy řada SŠ měla potíže se získáním uchazečů z důvodů nižšího
počtu absolventů 9. tříd, to o „pedárně“ neplatilo. I v tomto roce jsme měli mírný převis
uchazečů (téměř 20).
 Červen 2008 – na základě konkurzu vyhlášeného krajem se stal novým ředitelem Mgr.
Antonín Krejsa (Mgr. Karel Pokorný odchází do zaslouženého důchodu), zástupkyní ředitele
pro SPgŠ se stala Mgr. Ivana Blažková.
 Říjen 2010 – už nějaký čas jsme se připravovali na tvorbu ŠVP (školní vzdělávací program),
který vychází ze závazného dokumentu MŠMT, z tzv. rámcového vzdělávacího programu
(RVP). Ten určuje obsah i rozsah vzdělávání, který musí být naplněn. Škola si ale může
svobodněji v tomto zákonném rámci volit cesty a prostředky, kterými k cíli dospěje. Rolí
koordinátorky tvorby ŠVP byla pověřena ředitelem školy Mgr. Ivana Blažková.
 Leden 2012 – byly zrušeny třídní schůzky v tomto období. Už delší dobu byl zájem minimální
(kvůli možnosti sledovat prospěch na internetu a kvůli často nejistému zimnímu počasí). Pro
další léta jsme pořádali už jen dvě třídní schůzky ročně (pokud nezapočítáme tzv. „nulté
rodičovské schůzky pro budoucí 1. ročníky).
 Prosinec 2012 - konala se odborová předvánoční schůze. Hlavním bodem bylo zrušení ZO
odborů. Vzhledem ke snížení odvodů do FKSP už nejsou k dispozici dostatečné prostředky na
kulturní a sociální aktivity, zůstal pouze příspěvek na stravování. Členové, kteří dosud chod
odborů a správu FKSP zajišťovali pro celou organizaci, se rozhodli svou činnost ukončit. Za
využití fondu od té doby odpovídá ředitel školy.
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 Duben 2013 - v Českých Budějovicích proběhl konkurz na místo ředitele VOŠS a SPgŠ,
kterého se účastnili dva uchazeči – stávající ředitel Mgr. A. Krejsa a PaedDr. I. Bečvářová,
učitelka školy. Svou pozici obhájil díky větším zkušenostem stávající ředitel školy.
 Červen 2014 - třída 2. A absolvovala elektronické testování v AJ pořádané ČŠI v systému
NIQES. Přípravy probíhaly od dubna, samotné testování bylo realizováno hladce, pro nemoc
se nemohla zúčastnit pouze jedna žákyně. ČŠI sleduje ověření plné funkčnosti systému
a naplňování požadavků RVP, potažmo ŠVP. Žáci zase dostali možnost ověřit si, jak zvládli
požadavky předmětu, seznámili se s elektronickým testováním a obdrželi podrobné
hodnocení výsledků, takže získali kvalitní zpětnou vazbu. Nejvíc nás potěšilo, že třída se ve
výsledcích dostala nad celorepublikový průměr.
 Březen 2015 – v souvislosti se zavedením ŠVP se po několika letech vrátily praktické
maturitní zkoušky z výchov. Žáci maturují pouze z předmětu, který si zvolili jako svou
specializaci.
 Listopad 2015 – povinná maturita z matematiky byla avizována na rok 2020, už na konci
školního roku se pro Pedagogické lyceum odložila na rok 2021.
 Duben 2016 – už příštím školním roce se budou povinně konat státní přijímací zkoušky z CJL
a MAT, které bude připravovat MŠMT; školy pak mohou přidat další zkoušky podle povahy
svých studijních oborů.
 Červen 2016 – úspěšně byla dokončena akreditace oboru Sociální práce na VOŠ. Hlavní
zásluhu o kvalitní zpracování podkladů má Mgr. Jana Šimečková a celý kolektiv vyučujících.
 Listopad 2016 - žáci 4. ročníků zúčastnili semináře organizovaného společností SCIO, jehož
hlavním tématem byly Národní srovnávací zkoušky. Žáci maturitních ročníků se seznámili
s NSZ, které poskytují spolehlivou a objektivní informaci o studijních předpokladech a dalších
kvalitách uchazečů o vysokoškolské studium. Získali nejenom základní informace o termínech
zkoušek, o jednotlivých oddílech testů a fakultách, které NSZ plně využívají v přijímacím
řízení, ale zároveň si mohli řešení několika otázek z testů i vyzkoušet. Posluchači ocenili na
celé akci především odbornou přípravu, přehlednou a srozumitelnou prezentaci, vstřícný
přístup k žákům, komunikativnost a profesionalitu při vedení semináře.
 Duben 2018 - konala se krátká porada k GDPR (nově vstoupil v platnost zákon o ochraně
osobních dat, platnost od 25. 5.), ředitel koly nás seznámil se situací a provedenými
opatřeními, uložil nám povinnost mlčenlivosti ve vztahu k událostem ve škole, což jsme
stvrdili i na dodatku k pracovní smlouvě.
 Listopad 2018 – na pedagogické radě ředitel školy oznámil, že ve spolupráci se SŠ
zdravotnickou v Českých Budějovicích by měl být v prostorách školy (VOŠ, detašované
pracoviště) otevřen obor Praktická sestra. Vyučovat na tomto oboru budeme všeobecně
vzdělávací předměty. Důvodem je snaha kraje zajistit pro zdravotnictví více sester do
jihočeských nemocnic.
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 Leden 2019 – dostali jsme informace o zvýšení platů od ledna (15 %) a obdrželi nové platové
výměry. Je důležité říci, že v posledních létech se situace v této oblasti reálně zlepšuje.
 Březen 2020 - v dopoledních hodinách dne 10. 3. vyhlásila vláda ČR v souvislosti s tzv.
koronavirem celostátní karanténu (Covid – 19, původ viru zřejmě v Číně od divokých zvířat
prodávaných na trhu ve Wu-Chanu, přenos na člověka, první případy zřejmě už od prosince
2019). Virová pandemie se pak šířila po celém světě, jednotlivé státy přijímaly postupně
ochranná opatření, u nás byly uzavřeny nejen školy, ale i všechny obchody (výjimku měly
prodejny potravin, lékárny a drogérie), zakázán byl provoz kulturních i sportovních zařízení,
uzavřeny provozovny a průmyslové podniky, nakonec byla uzavřena i letiště a hranice státu.
Při pohybu na veřejnosti byly předepsány roušky, dodržování rozestupů alespoň na 2 metry.
Uvolňování opatření ve větší míře nastalo od 11. 5. 2020.
 Od 11. 3. 2020 je do odvolání zakázána výuka na ZŠ, SŠ, VOŠ i VŠ. Učitelé chodí do práce a řídí
se pokyny ředitele školy. Pracovali jsme z domova, třídy měly své třídní maily, na které jim
učitelé posílali novou látku a úkoly. Brzo se zapojil i tým Bakalářů (testy, studijní materiály),
dál se natáčela výuková videa pro žáky a komunikace probíhala elektronicky. Tady je začátek
tzv. distanční výuky.
 Od 11. 5., poté, když se podařilo udržet pod kontrolou počet nemocných, se postupně
rozvolňovala přijatá opatření. Do školy nastoupili žáci 4. ročníků (na ZŠ žáci 9. ročníků), kteří
se připravují pouze na maturitní předměty (a na přijímací zkoušky). Byli rozděleni na skupiny
po 15 lidech, skupiny se nesměly kontaktovat, žáci seděli v lavici po jednom, na chodbách
nosili roušky, střídali se i u obědů ve školní jídelně, kde seděli každý sám u stolu, na DM
bydleli po jednom na pokoji.
 MŠMT upravilo i podobu klasifikace – vycházeli jsme z podkladů za měsíce únor a část
března, z úkolů, které žáci plní online, přednost mělo dostat slovní hodnocení. Maturitní
zkoušky proběhly od 1. 6. (začínala společná část, letos odpadly písemné práce z CJL a CJ;
praktické i ústní zkoušky proběhly ve druhé polovině června podle stávajících pravidel).
Přijímací zkoušky – státní část – byl stanoven pouze jeden termín, konaly se také v červnu
stejně jako školní část přijímacích zkoušek.
 Srpen 2020, září 2020 – začátek školního roku proběhl jako v běžném školním roce, po
zhoršení epidemiologické situace v ČR žáci nosili roušky ve společných prostorách školy.
Později se nařízení zpřísnilo, roušky jsme nosili i ve výuce. Učili jsme a čekali, co bude.
 21. září 2020 – rezignoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, na jeho místo neprodleně
nastoupil epidemiolog Roman Prymula. Doporučil vedení škol na pátek 25. 9. vyhlásit
ředitelské volno. V souvislosti s pondělním státním svátkem by mohlo dojít ke zvolnění šíření
viru. Podle zpráv médií mu vyhovělo cca 15 % škol. Pak výuka s omezeními ještě pokračovala.
 12. 10. 2020 – po zhoršení epidemické situace přecházejí VŠ, SŠ a ZŠ opět na distanční výuku.
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Maturitní zkoušky a jejich proměny
Nová podoba tzv. státní maturitní zkoušky se rodila opravdu dlouho a těžce. Pravidelně jsme o ní
jednali i na pedagogických radách a v předmětových komisích. Přemýšleli jsme, co a jak žáky učit, aby
u zkoušky uspěli, vymýšleli jsme vhodné kombinace volitelných předmětů, školili se na zkoušející,
přísedící a zadavatele MZ (především v roce 2010).
Jednu chvíli to se státní maturitou bylo jako s tím pověstným Godotem – všichni o něm/ní mluví, ale
nikdo ho/ji ještě neviděl. Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) bylo přípravou
reformované maturitní zkoušky pověřeno v roce 1999. Plán zněl, že se s novou podobou
zkoušek začne v roce 2002. Už v roce 2000 tehdejší ministr školství Eduard Zeman oznámil, že se
státní maturita o jeden či dva roky odloží. Průtahy pak pokračovaly i v dalších létech. Nakonec se ji
podařilo spustit až na jaře roku 2011. Dlouhý proces.
V únoru 2004 jsme se v rámci přípravy na nové MZ zúčastnili se 4. ročníky „Maturity na nečisto“. Šlo
o absolvování SCIO testů, které pak byly odeslány k dálkovému vyhodnocení. Následně v březnu 2006
absolvovali budoucí maturanti MANu (Maturitu na nečisto) v předmětech CJL, AJ, NJ, ON. Výsledky se
dověděli po přihlášení se osobním kódem na speciálním webu. MŠMT tedy pokračovalo i v ověřování
organizace MZ. Zadání a regulérní vypracování testů řídili proškolení komisaři a předseda maturitní
komise.
V roce 2007 MANa pokračovala – zkoušely se opravy strukturované práce z CJL podle naprosto
striktních kritérií. Vyučující pracovali ve dvojicích a výsledky hodnocení škola zasílala na MŠMT. Cílem
bylo sjednocení hodnocení a minimalizace subjektivního hodnocení prací.
V roce 2007 bylo stanoveno MŠMT, že testy státní maturitní zkoušky budou mít dvě úrovně
náročnosti, ale po několika letech však zůstala pouze jedna úroveň. Nepodařilo se totiž prosadit, aby
VŠ u přijímacího řízení zohledňovaly úspěšné složení vyšší úrovně MZ.
Další přípravné kroky následovaly – například MAG 10 (maturitní generálka), kde se mimo jiné
testovala i technika – tzv. DDT (neděste se, jde o datový digitální terminál), který slouží ke
komunikaci s CERMATem, odesílání testů i výsledků zkoušek a přijímání údajů z centra.
3. 12. 2010 – termín, kdy bylo na naší škole ukončeno historicky první elektronické přihlašování žáků
4. ročníků ke státní maturitní zkoušce. Dlouhý proces formování nové podoby maturit dospěl ke
svému naplnění. Státní maturita byla nakonec spuštěna na jaře roku 2011.
V únoru 2012 absolvovali někteří vyučující CJL a cizích jazyků školení hodnotitelů ústních maturitních
zkoušek v Českých Budějovicích. Celkově nejprve absolvovali e-learningové studium a poté prezenční
semináře. Výsledkem jejich snažení je certifikát, který je opravňuje k možnosti zkoušet své žáky
během státních maturit. Zároveň jsme získali oprávnění i ke zkoušení žáků s PUP (přiznaným
uzpůsobením maturitních podmínek kvůli některým poruchám učení). Ti na základě dlouhodobého
šetření v pedagogicko-psychologických poradnách mohou mít některé úlevy. U nás je to nejčastěji
prodloužení doby na přípravu či využití PC u písemné zkoušky.
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V říjnu 2012 jsme za pochodu měnili rozvrh – šlo o reakci na změnu nové MZ - byla zrušena zkouška
ze společenskovědního základu. Aby ředitel školy zajistil dobrou přípravu žáků na MZ, mezi povinně
volitelné předměty byla operativně zařazena konverzace z AJ a NJ.
Leden 2013 - bylo také zahájeno doškolování učitelů k maturitním zkouškám (CJL, NJ). V českém
jazyce se na školy vrátila povinnost opravovat písemné práce.
Březen 2014 - reagovali jsme na nabídku CERMATu a zorganizovali pro žáky 4. ročníků maturitní
pilotáž, tedy zkoušku z CJL (didaktický test) a cizích jazyků (poslech, čtení s porozuměním). Vše
probíhalo jako u MZ i s cizím zadavatelem. Výsledky byly známy do tří týdnů. Žáci si „osahali“ systém
a podobu zkoušek a otestovali si svou vlastní připravenost.
Březen 2015 – v souvislosti se zavedením ŠVP se po několika letech vrátily praktické maturitní
zkoušky z výchov. Žáci maturují pouze z předmětu, který si zvolili jako svou specializaci.
2020 – státní maturity probíhají už několik let, stále ale dochází ke změnám (například se řešila
otázka, kdo bude opravovat písemné práce z českého jazyka, zda učitelé na školách, či vyškolení
hodnotitelé CERMATU, vyzkoušelo se oboje; zda bude maturita z matematiky povinná pro všechny
žáky atd.). Podoba zkoušky se stále vyvíjí a často se o ní diskutuje především v souvislosti s rozbory
výsledků zkoušek. V roce 2019/2020 se například objevily horší výsledky v českém jazyce oproti
minulým letům. A opět máme co řešit – jak pomoci žákům, aby se naučili lépe rozumět textu a uměli
s ním pracovat. Na podzim roku 2020 přichází nová změna – stát bude organizovat pouze testy,
kterými si ověří, že žáci zvládli učivo podle ŠVP. Hodnocení bude mít podobu procentuálního výsledku
a hodnocení – uspěl/neuspěl. Všechny ostatní části MZ bude organizovat škola, tedy písemné práce,
praktické MZ a ústní MZ. Teprve pak bude provedena klasifikace na základě všech dosažených
výsledků.
Jediné, co je jisté, je, že změny budou přicházet i v dalších létech, protože i Covid–19 a omezené
možnosti výuky nám ukázaly, že ne vše, co máme v RVP a ŠVP, je nutné vyučovat. Stále víc se hovoří
o nutnosti revize těchto materiálů a o proměně současných škol, aby odpovídaly požadavkům
21. století.
Přijímací zkoušky
Na naší škole jsme se jich nikdy nevzdali, i když ke změnám docházelo (např. jsme na čas upustili od
přijímacích testů z matematiky a českého jazyka). Tzv. ověřování talentu je letitou stálicí, na čemž
nehodláme zatím nic měnit. U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) jsou ověřovány
předpoklady ve výtvarné, hudební, tělesné výchově a ve výrazném přednesu, u oboru Pedagogické
lyceum (PL) v hudební a výtvarné výchově. Tyto praktické zkoušky nám umožňují zjistit úroveň
uchazečů o studium těchto náročných pedagogických oborů.
Změny se objevovaly i v této oblasti – v roce 2005 např. mohli rodiče žáků podávat pouze jednu
přihlášku na SŠ. Pokud žák neuspěl v přijímacích zkouškách, musel pak hledat mezi školami, které
vypisovaly druhé kolo. Obdobná situace nastala také na jaře roku 2020 v souvislosti s epidemií
koronaviru.
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Od roku 2017 byly zavedeny jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které se
konají formou testů (v podobném režimu jako MZ). Jejich váha v celkovém hodnocení uchazečů je
minimálně 60 %. Tento systém nám umožňuje funkční výběr žáků. Je třeba podotknout, že (zejména
v posledních letech) máme výrazný převis uchazečů především u oboru PMP.
Školní vzdělávací plány (ŠVP)
Na podzim roku 2004 startovala další důležitá změna – rušily se stávající společné osnovy, které měly
být postupně nahrazeny ŠVP (těm byl určen základní obsah a rozsah učiva formou tzv. rámcových
vzdělávacích plánů – RVP – dokument z dílny MŠMT). Školy samy si určovaly, kdy a jakou formou
tento obsah budou vyučovat. SPgŠ z celé ČR vyslaly zástupce na schůzky komisí, kde se společně
v diskusi plány rodily. Pedagogičtí pracovníci se proškolovali v tom, jak správně zpracovat obsah
plánu a dodržovat při tom společnou terminologii. Na každé škole pracoval koordinátor ŠVP (na SPgŠ
Prachatice byla ředitelem školy určena Mgr. Ivana Blažková). Nejprve jsme zpracovali ŠVP pro obor
PMP, v roce 2011 i pro PL (začal fungovat 1. 9. 2012).
V současnosti zaznívají stále silněji hlasy požadující revizi obsahu obou dokumentů a jejich
přizpůsobení nové situaci i společenské poptávce.
Projekty
Nová doba přinesla nové podněty a příležitosti. Jednou z možností, jak získat pro školu finanční
prostředky, bylo zapojení se do projektů vyhlašovaných MŠMT, popřípadě krajem. Jedním z prvních,
který jsme využili, byl projekt UNIV II. Týkal se v našem případě uspořádání tzv. jednotlivé maturitní
zkoušky pro absolventy SPgŠ, kteří měli vystudován obor Učitelství pro MŠ nebo Vychovatelství,
a potřebovali si rozšířit kvalifikaci. Projekt jsme vytvořili, předložili, proškolili se vyučující v rámci
projektu. Zájemce o studium jsme o víkendech vzdělávali v oblasti novinek v metodice dramatické,
hudební, tělesné a výtvarné výchovy, opravovali jejich seminární práce, diskutovali. Po ukončení
jednoletého studia uzavřeli účastníci absolvováním jednotlivé maturitní zkoušky z pedagogiky
a psychologie. Pilotáž projektu začala v roce 2011. Dodnes jednotlivou MZ nabízíme, i když zájem
pomalu opadá, protože většina zájemců ze starších ročníků již byla uspokojena.
V roce 2011/12 jsme se zapojili do tzv. „šablon“, kde řada vyučujících vytvářela DUMy (digitalizované
učební materiály), které využívala ve vlastní výuce, ale také byly zveřejněny na internetu k využití pro
další pedagogy. V rámci přípravy se pedagogové školy zúčastnili školení s panem Jarkovským, který
spolupracuje s naší školou v souvislosti s instalací interaktivních tabulí SMART.
V roce 2017/18 (pokračování 2018/19) jsme využili operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání.
Postupně po dobu dvou školních roků nám umožnil uskutečnit např. školení ICT pedagogických
pracovníků v rozsahu 24 hodin, dále zařadit do výuky tzv. tandemovou výuku (dvojice vyučujících se
podílely na přípravě a realizaci hodin, což přispělo k pozitivnímu vzájemnému ovlivňování, k podpoře
snahy hledat nové metody práce, k prohloubení spolupráce v rámci zvoleného předmětu, a zkvalitnila
se tak i vzájemná spolupráce a informovanost mezi pedagogy). V rámci projektu došlo také k zapojení
odborníka z praxe do výuky. Problémem v oblasti projektů obecně je stále poměrně složitá příprava
a administrace, někdy nás limituje i vhodnost projektu pro typ naší školy. I přes tato omezení jsme
připraveni na nové výzvy.
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6 Pravidelné školní akce
Jsou akce a činnosti, které se střídají tak pravidelně jako jaro, léto, podzim a zima. Některé jsou dány
školským zákonem (kurzy), jiné vznikly z popudu učitelů a žáků a osvědčily se. A další určitě časem
přibudou, protože všechno plyne a mění se. Podívejte se na jejich stručnou charakteristiku. V dalších
kapitolách už je uvádět nebudu.
 Adaptační kurz
Pořádáme ho vždy na začátku září pro žáky 1. ročníků, aby se co nejrychleji, efektivně a při tom
neformálně seznámili. Akci organizuje metodička prevence Mgr. Klaudia Pospíšilová se spolupráci
s organizací Krebul Prachatice v prostorách NDM a v okolní krajině. V individuálních i kolektivních
aktivitách se „lámou ledy“, navazují se první kamarádství a třídy se sžívají. Kromě seznamovacích
cvičení se realizují týmové aktivity, kde se procvičuje spolupráce dvojic i větších skupin. Vrcholem je
tzv. kreativní úkol, kde si skupina vylosuje tři pohádky a tvoří z nich scénář. Výsledek pak předvede
ostatním skupinám. O vtip a humor tu nebývá nouze. V posledních létech se do aktivit v rámci praxe
zapojují i 3. ročníky, které pomáhají s organizací a průběhem akce, což posiluje prosociální klima
školy. Hodnocení kurzu ze strany 1. i 3. ročníků je velmi pozitivní. Oceňují řadu aktivit, dále to, že se
lépe formuje třídní kolektiv a také spolupráci mladších a starších žáků.
 Plenérový kurz
Od září 2008 se koná po celý týden ve 4. ročníku Pedagogického lycea ve výtvarné specializaci. Žáci
pracují mimo školu na kresebných i malířských studiích krajin a architektury pod odborným dohledem
učitele VV. Mají možnost naplno realizovat své představy a zvolit si způsob práce i techniku
provedení. Po hodinách předchozího studia se ponoří do osobité výtvarné činnosti a načerpají
zkušenosti také z hlediska metodického. Z jejich prací je pak uspořádána ve škole výstava pro žáky
nižších ročníků.
 Plavecký kurz
Probíhá vždy 1. ročníku v městském bazénu pro obor PMP a je věnován nejen zdokonalování
plaveckých stylů a dovedností, ale také metodice nácviku plavání s dětmi. Jeho absolvování (stejně
jako u dalších povinných kurzů) je jedním z předpokladů připuštění k maturitní zkoušce. Obor PL
absolvuje pouze dvoudenní soustředění s cílem zdokonalit své plavecké dovednosti a připravit se na
vodácký výcvik v rámci turistického kurzu.
 Lyžařský kurz
Vzhledem k nejistotě sněhové nadílky na Šumavě v posledních létech jezdí naši žáci s učiteli TV do
Krkonoš. Tam pilují po celý týden své sjezdové i běžkařské dovednosti v několika výkonnostních
družstvech. Seznamují se také s metodikou výuky lyžování pro děti. Jde o akci fyzicky náročnou, která
sice tvrdě prověří zdatnost a vytrvalost účastníků, ale i tak je zároveň velmi populární. Vyučující jsou
šťastni, když se vše ještě navíc obejde bez úrazu.
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 Sportovně turistický kurz
Před lety se na doporučení bývalé žákyně školy podařilo najít ideální místo pro jeho pořádání, jsou to
Petrovice u Sušice. Postupně jsme opustili i druhou lokalitu, kam jsme jezdili – Lipno. Třetí ročníky
SPgŠ se v Petrovicích a okolí týden věnují cykloturistice, vodáctví, pěší turistice, tedy činnostem, které
budou absolvovat v budoucnu i se svými žáky. Pobyt okoření i další aktivity z aktuální nabídky –
stezka v korunách stromů, slaňování ze skály, jízda na koni, průlez podzemním bludištěm či přežití ve
volné přírodě. Kurz je sice fyzicky náročný, ale zase velmi inspirativní a zajímavý, takže je žáky kladně
hodnocen. K jeho ne nepodstatným kvalitám ještě patří skvělé ubytování v penzionu Tereza
v roubenkách a dále výborná strava od manželů Bělochových. Areál je neustále vylepšován,
v poslední době přibyl i bazén a hřiště. Jezdíme sem opravdu rádi.
 Školní a celostátní kolo Pedagogické poemy
Probíhá každý podzim před celostátní recitační přehlídkou středních pedagogických škol. Zájemce
připravují vyučující CJL, LJP a ODV. Scházíme se v klubu dramatické výchovy a adepti na postup do
celostátního kola recitují poezii i prózu pro různé věkové kategorie, předčítají a improvizují. PP
prošla také změnami – ze soutěže se postupně stala inspirativní přehlídka (od roku 2008) ve třech
oblastech mluveného projevu – recitace, předčítání, improvizace. Vystoupení se odehrávají před
různými věkovými kategoriemi – od dětí po seniory. Pro účastníky akce i pro publikum je to zajímavý
zážitek a možnost porovnat své dovednosti v tomto oboru. Celostátní přehlídku následně organizují
různé SPgŠ po celé republice, naše škola měla tu čest být pořadatelem akce v roce 2002 a naposledy
v roce 2019.
 Obhajoby RPPP v lyceu
Žáci oboru PL od 3. ročníku zpracovávají pod vedením vyučujících tzv. RPPP (ročníkovou písemnou
prezentační práci) na zvolené téma, kterou pak prezentují ve 4. ročníku před žáky PL z nižších ročníků
a před vedoucími práce. Pracují tak, aby se naučili vytvářet odborné texty podle pravidel i se
správnou formou citací, což zúročí při dalším studiu na VŠ. Proto také (podle vzoru VOŠ) byla
zpracována pravidla psaní práce a připravena šablona na psaní (Mgr. Luboš Šimek). Proškolení před
započetím psaní práce má na starosti Mgr. Klaudia Pospíšilová. Úspěšná obhajoba práce je
podmínkou připuštění k maturitní zkoušce. Velmi důležitým přínosem pro prezentující je i zpětná
vazba od posluchačů (dotazník), která se týká obsahu i formy a bývá poměrně podrobná (žáci oceňují
zajímavost tématu, formu prezentace, ale všímají si i plynulosti projevu, výslovnosti a zaujetí
mluvčího).
 Maturitní plesy
Konají se každý rok buď v Hotelu Park, nebo v sále Národního domu v Prachaticích. Na jeho přípravě
se podílejí třídy spolu s třídním učitelem a třídní vychovatelkou. I když příprava opravdu prověří
vztahy ve třídě a nervy všech zúčastněných (o peněženkách rodičů nemluvě), hýří nápady v organizaci
i ve výzdobě sálu a plesy mají nezapomenutelnou atmosféru. Pravdou ale je, že třídy častěji než dříve
využívají služeb různých agentur, aby si zjednodušily složitou přípravu akce.
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 Štědrovečerní večeře
Už léta těsně před Štědrým večerem a odjezdem žáků z DM pořádá vedení školy a sbor vychovatelek
společnou štědrovečerní večeři, které se účastní ubytovaní i neinternátní žáci spolu s třídními učiteli
a vychovatelkami. Podoba je už tradiční – večeří se ve 3 skupinách s odstupem jedné hodiny, přípravu
stolů a obsluhu vždy zajišťují žáci jiné třídy. Začíná se krátkým kulturním programem (hudebním,
recitačním), pak následuje projev ze strany vedení školy či DM. Ke slovu se dostanou i zástupci
jednotlivých tříd. Poté si pochutnáme na řízku z ryby či kuřete a výborném bramborovém salátu, za
což pak společně poděkujeme našim skvělým kuchařkám. Odneseme si i tácek s jablečným závinem,
ovocem a čokoládovou figurkou. To vše v krásně vyzdobené jídelně, kterou společně s žáky upravily
vychovatelky školy. Třídní pak odcházejí se svými třídami do ubytovací části DM a předávají si přání
a drobné dárky. Nakonec se všichni učitelé i vychovatelky sejdou v klubovně na hezké popovídání.
Ředitel školy akci zakončí poděkováním a přáním do nového roku. Tahle akce dobře odráží naši
dlouholetou snahu udržovat co nejlepší vztahy na pracovišti, i osobnější vztahy mezi žáky a dospělými
pracovníky školy.
 Burzy škol
Je to neformální označení akce, kterou každoročně pořádá Hospodářská komora Jihočeského kraje.
Zde se setkávají představitelé středních škol Jihočeského kraje s uchazeči ze základních škol a jejich
výchovnými poradci. Mohou získat aktuální informace o studiu a také různé propagační materiály,
mohou hovořit s žáky SŠ, kteří jim neformálně odpovídají na dotazy. Vedení školy pravidelně jezdí na
burzy do Jindřichova Hradce, Tábora a Písku a samozřejmě i do Prachatic. Jde o dobrou formu
udržování povědomí o naší škole.
 Den otevřených dveří
Pořádáme ho hned na začátku nového kalendářního roku, aby se uchazeči mohli naplno věnovat
přípravě na přijímací zkoušky. Zájem je tradičně opravdu velký a není divu. Kromě informací o studiu
a o ubytování na DM tvoří jádro akce praktické ukázky činností z tzv. ověřování talentu. Žáci vidí
a slyší, co po nich budeme chtít, a mohou si zkusit tyto činnosti i prakticky (kresba, intonace, recitace,
pohybová sestava). Ověří si, na jaké úrovni jsou jejich praktické dovednosti, a mají ještě čas leccos
dopilovat.
 Školní akademie
Představujeme na ní zhruba ve dvou až třech hodinách výsledky práce učitelů a žáků především
v oblasti výchov. Dlužno říct, že mnohdy musíme pečlivě vybírat a škrtat, protože ne všechna kvalitní
vystoupení se do časového limitu vejdou. Vystupují zde soubory školy (Cink, Fontána, taneční soubor
Libín, Rarášek, Pilulky...) i jednotlivci (zpěváci, hráči na hudební nástroje, gymnasté, roztleskávačky),
recituje se a hraje divadlo (tedy spíše úryvky her), instaluje se výstava výtvarných prací.
V poslední době je dějištěm akce Národní dům (po rekonstrukci vnitřních prostor), dříve se akademie
konávala v městském divadle. Moderátory akce jsou vybraní žáci. Nálada akademie je přátelská
a podporující. V dubnu 2006 se akademie zúčastnil i pěvecký sbor z partnerské školy v Trenčianských
Teplicích (vedoucí Mgr. Soňa Burešová).
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 Poslední zvonění
Jím se už léta v tělocvičně školy loučí 4. ročníky před odchodem na tzv. „svatý týden“ (příprava na
MZ, kdy už žáci nechodí do školy). V souvislosti se státní maturitou je to spíš svatý měsíc, ale nešť.
Třídy si samostatně připravují program složený ze scének, písní a improvizací, kterým se loučí se
školou, učiteli, vychovatelkami a spolužáky. Řada vystoupení je nápaditá a tvořivá, nepostrádají
humor a mnohdy mají i slušnou uměleckou úroveň. Děkuje se v projevech, předávají se vtipné
dárečky. Je to akce, kde je opravdu naplno cítit sounáležitost se školou a soudržnost tříd. Nikdy
nechybí trochu slz z nadcházejícího rozloučení.
 Volejbalový turnaj
Je už dlouholetou tradicí. Nejprve spolu postupně zápolí družstva z jednotlivých tříd, pak vítěz celého
turnaje svede lítý zápas s družstvem pedagogů. Ti většinou vyhrávali. Ale ne vždy – například v roce
2017 je převálcovala 4. B.
 Spolupráce s Centrem ekologické výchovy Dřípatka Prachatice
Zajišťuje ji po dlouhou dobu vyučující biologie Mgr. Marie Vopálková. Se 3. ročníky vždy absolvuje
zajímavé akce připravené pracovnicemi centra. Náplní je např. třídění odpadu, výroba ručního papíru
a samozřejmě i prohlídka centra, kde se nacházejí terária, akvária a rostliny, o které se starají pod
dohledem dospělých děti. V roce 2020 se centrum konečně přestěhovalo do nových prostorů na ZŠ
Zlatá stezka, kde obsadilo dříve nevyužívané pavilony.
 Spolupráce s Goethovým centrem v Českých Budějovicích
Ing. Soňa Kabelová, vyučující německého jazyka, navázala před léty kontakt a jezdí pravidelně se žáky
na divadelní a filmová představení v německém jazyce a účastní se nabízených workshopů. Dále
organizuje v rámci česko-rakouské příhraniční spolupráce pedagogickou praxi v rakouských MŠ se
zájemci, kteří v PL mají jako druhý jazyk němčinu. To vše proto, aby se žáci setkali s cizím jazykem
v běžném životě a mohli porovnat i některé odlišné výchovné přístupy k dětem, k jejich výchově
i vzdělávání.
 ČOJČ
V rámci výuky německého jazyka a dramatické výchovy spolupracujeme pravidelně už několik let na
divadelních projektech uskupení ČOJČ. Jde o formu setkávání, která je realizována na českoněmeckých divadelních projektech v česko-bavorské příhraniční oblasti. Slovo ČOJČ je složenina
z českého slova „česky“ a souzvuku „[d]eutsch“ – v češtině „[d]ojč“. Zájemci z řad žáků absolvují řadu
workshopů, ze kterých vzniká představení zpracovávající aktuální společenská témata (např. Štěstí
und Glas – mapuje životy obyvatel dvou sklářských obcí na obou stranách hranic a zvraty, které je
postihly v minulém století; Prachy oder Leben – mapuje základní hodnoty v životě člověka). Pro
jazykovou praxi, rozvoj tvořivosti a schopnosti zkoumat věci do hloubky je to neocenitelná zkušenost.
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 Kolektivní systém ASEKOL
V rámci environmentální výchovy jsme se zapojili od roku 2010 do tohoto projektu. Třídíme odpad
(papír, plasty, kovy) a realizujeme zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií jak ve škole, tak
na DM.
 Akce na DM během prázdnin
Během prázdnin se vždy NDM přeměnila na turistickou ubytovnu, jejíž chod obětavě zajišťovaly
vychovatelky DM. Získané finanční prostředky se vždy vracely do tohoto zařízení a byly investovány
na potřebné úpravy a opravy či na nové vybavení.
 Pomoc školským zařízením v Prachaticích a další spolupráce s nimi
Jedná se například o oblast sportu, kde naše žákyně pomáhají s organizací a hodnocením soutěží
(např. Rekordy školy ZŠ Zlatá stezka, atletické závody na Tatranu). Nikdo už nespočítá, kolik stovek
vystoupení v rámci praxe, literární a jazykové výchovy, dramatické, hudební i výtvarné výchovy bylo
připraveno a realizováno v MŠ a ve školních družinách na ZŠ, kolik dětí přišlo k nám do tělocvičny
nebo do učeben, aby se pobavily a něco se naučily. Také pro naše žáky je to výborná neformální
praxe, takže tato tradice se určitě nezmění. O některých akcích se dočtete v sekci pojednávající
o kultuře.
 HRPES
Pod touto podivnou zkratkou se skrývá pravidelně pořádaná předprázdninová soutěžní taškařice,
kterou připravují vychovatelky NDM pro třídy a jejich třídní učitele – Hry pedagogické sdružené.
Smích a dobrá nálada provází humorně laděné soutěžení a následné přidělování odměn pro tři
nejlepší třídy. Ozvěna fandění ostatních žáků se nese daleko do města.
 Rodičovské schůzky
Probíhají vždy dvakrát ročně. První v budově školy v listopadu, druhá většinou v dubnu. Ta je spojena
se školní akademií a odehrává se v Národním domě. Vzhledem k tomu, že rodiče mohou v dnešní
době sledovat docházku i prospěch žáků průběžně na internetu (aplikace Bakaláři), zrušili jsme
postupně lednové schůzky. Zato jsme zavedli tzv. „nulté rodičovské schůzky“ – konají se na NDM
v červnu a jsou určeny pro naše budoucí žáky a především pro jejich rodiče. Vedení školy a DM je
seznámí s průběhem studia a všemi důležitými požadavky, které škola, DM a školní jídelna na žáky
kladou. Prostor mají dotazy i prohlídka pokojů na internátu. Akce je navštěvována převážnou částí
rodičů a vysoce hodnocena pro svou užitečnost.
 Návštěva kulturních akcí
Vzhledem k tomu, že jedním z důležitých cílů vzdělávání je i výchova ke vkusu, schopnost vnímat
umělecká díla různého typu a porozumět jim, navštěvují učitelé napříč předměty s žáky celou řadu
akcí. Jedná se o divadelní představení ve škole (už tradičním partnerem je např. Divadélko pro školy
z Hradce Králové), v městském divadle (nespočet kvalitních představení nejen divadelních, ale
i baletních a hudebních) i mimo ni (zájezdy do různých pražských divadel, do divadla v Českých

20

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
Zahradní 249, 383 22 PRACHATICE, tel. 388 312 214, e-mail: sekretariat@spgspt.cz
Budějovicích, případně v Českém Krumlově). Hudebníci jezdí do Prahy na zkoušky Státní filharmonie
i na muzikály, výtvarníci pravidelně pořádají exkurze podle ŠVP, během kterých se žáci seznamují
s uměleckými památkami Prahy a navštěvují aktuální výstavy.
 Kurz finančního poradenství
Od roku 2010, kdy jsme navázali spolupráci se společností Virtulife, pořádáme spolu s nimi
jednodenní kurz finanční gramotnosti pro 3. ročníky. Jde o formu hry, kde si skupiny žáků pod
vedením zkušených lektorů vyzkoušejí hospodaření s finančními prostředky ve fiktivní rodině. Každé
rozhodnutí má své důsledky, takže žáci se učí orientovat se odpovědně v situaci, umět hodnotit
nabídky i finanční rizika, seznámí se s některými finančními produkty. Ukázalo se, že v této oblasti
máme opravdu co dohánět, a sami žáci v tomto věku už kladně oceňují praktické informace získané
zajímavou formou.
 Adopce na dálku
Už v únoru 2001 žákyně Jana Zemanová zorganizovala na základě přednášky s názvem „Rwanda –
synonymum bídy a utrpení“ na celé škole sbírku, která umožnila podporu osiřelého dítěte z Afriky.
Sbírka se konala každý rok a zajistila za cca 7 000,- Kč obživu, školní docházku a léčení pro jedno dítě.
Akce pak pokračovala i poté, co první adoptované dítě začalo pracovat. Druhé dítě, které jsme
podpořili, pocházelo z Indie. Byla to dívka, které jsme pomohli ve vysněném studiu učitelství.
Podporovali jsme ji řadu let a s jejími dopisy, obrázky i fotografiemi jsme se setkávali pravidelně na
zvláštní nástěnce.
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7 Investice a opravy v datech
Jde o jeden z mnoha úkolů, který plní především ředitel školy. Musí být manažerem, ale také se musí
vyznat v projektových žádostech a v neposlední řadě musí znát dobré řemeslníky. Přečtěte si, co
všechno se za více než 20 let na naší škole opravovalo či budovalo. Vzhledem k tomu, že fungujeme
v několika objektech (hlavní budova školy v Zahradní ulici 249, budova VOŠ v Husově ulici, SDM
s jídelnou v Zahradní ulici 101 a NDM s jídelnou na Zlaté stezce 139), je stále co udržovat.
1999
 rekonstrukce kuchyně NDM
 zateplení tělocvičny
2000
 rekonstrukce ředitelny školy
 sádrokartonové obklady v učebně DV
2001
 opravy fasády budovy SDM, zabezpečení proti vlhkosti
2002
 výmalba všech tříd na SPgŠ
 počátek budování nových toalet pro žáky školy
 SDM – budování sociálních zařízení
2003
 v souvislosti se zpřísněnými hygienickými kriterii proběhla řada úprav ve škole, DM
i v kuchyních a jídelnách školy (zvýšení počtu toalet, bezdotykové dávkovače mýdel,
zásobníky na papírové ručníky, počet ubytovaných na pokoji)
 malovalo se na VOŠ a v některých třídách se vyměnilo linoleum
2004
 rekonstrukce WC ve 2. patře hlavní školní budovy
 rekonstrukce dlažby na chodbách školy
2005
 regulace topení na NDM a vnitřní zateplení 3. patra
 rekonstrukce pánského WC na VOŠ
 úpravy kabinetu DV
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2006
 zřízení speciální počítačové učebny
 regulace topení ve škole
 nákup konvektomatů do kuchyně NDM
2007
 výměna vchodových dveří na VOŠ
 tělocvična – oprava místa, kde střechou zatékalo
 NDM – budování protipožárních příček
 SDM – nový nábytek do vychovatelny
2008
 postupně pokračuje výměna lavic a židlí ve třídách SPgŠ i VOŠ (ty staré pamatovaly
ještě místní kronikářku Ivanu Blažkovou jako žákyni)
2009
 celkové zateplení budovy NDM, investice v hodnotě 13, 6 milionu korun, proběhla za provozu
zařízení v jarních a letních měsících, v září byl DM připraven k provozu, (kolaudace – 15. 9.
2009)
 oprava kuchyně na SDM, pořízení konvektomatů
2010
 rekonstrukce šaten v suterénu školy
 oprava elektroinstalace v tělocvičně
 vybavení knihovny v kabinetu CJL
 výměna kotlů v budově školy (náklady 1,2 milionu)
2011
 rekonstrukce WC pro učitele v budově školy
 nátěr fasády hlavní školní budovy
2012
 opakovaná oprava vlhkých stěn v učebně DV
2013
 oprava chodeb v suterénu školy a jejich obložení
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 další dovybavení novým nábytkem ve třídách školy – lavice, skříně
 NDM – obměna přikrývek a lampiček
 oprava fasády budovy VOŠ
 jazyková laboratoř v hodnotě 300 000,- Kč, kterou si škola mohla dovolit díky projektu (EU
peníze středním školám)
 zřízení další keyboardové učebny pro HV ve 2. patře hlavní budovy
2014
 oprava dalších sociálních zařízení na NDM (950 000,- Kč)
 oprava učebny DV a kabinetu
2015
 instalace bezpečnostních dveří ve vchodu do hlavní budovy
 rekonstrukce poslední části hygienických buněk na NDM
 úprava WC v učebně DV
 oprava žaluzií v tělocvičně
2016
 vstupujeme do OPŽP - projekt zateplení školy s výraznou finanční dotací – začíná dlouhodobá
příprava projektu, ten zahrnuje výměnu oken, instalaci rekuperace (nucené větrání), dále
zateplení a úpravu fasády
2017
 na chodbu do 1. patra přišly nové sedačky pro žáky. Ovšem dorazily v krabicích a jako
polotovar, takže pan ředitel hrdinně zapracoval a za pomoci paní zástupkyně a žáků
smontoval. Máme tam teď „jahodové posezení“ (podle barvy sedáků).
 tělocvikáři dostali novou vitrínu na vítězné diplomy a poháry, už je neměli kam dávat
 do velké klubovny NDM byl pořízen nový nábytek
2018
 začala rekonstrukce budovy školy, první přišla na řadu tělocvična, dále výměna oken,
rekuperace a zateplení fasády (vše probíhalo za chodu školy!!!)
 proběhly úpravy kanceláře zástupce ředitele na SPgŠ
2019
 v květnu byly na stránkách školy zveřejněny fotografie nově opravené budovy, skončila
náročná akce, jejíž tíhu nesl především ředitel školy, s úklidem obětavě pomáhali učitelé
i vychovatelky a samozřejmě i provozní zaměstnanci
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 byly realizovány úpravy a vybavení speciální třídy pro výuku odborných předmětů pro obor
Praktická sestra na VOŠ v učebně dálkového studia v budově VOŠ
 proběhla stavební příprava šaten pro obor Praktická sestra


NDM byl (vzhledem k pandemii koronaviru) zcela prázdný, takže se podařilo v krátké době
upravit celé 3. patro internátu, což bylo stejně naplánováno na toto období. Zájemců bylo 19,
vybrána byla firma z Pelhřimova, která odvedla výbornou práci. Byla upravena
elektroinstalace, vyměněny podlahové krytiny, vybíleno a kompletně vybaveno novým
nábytkem celé 3. patro budovy. Náklady přibližně 1 300 000 Kč.

2020
 probíhá celková rekonstrukce kotelny SDM

SDM s jídelnou (ze stránek www.firmy.cz)
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Průčelí školy - rekonstrukce 2018 (stavební dokumentace)

Budova školy v reálu
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8 Různorodé aktivity školy, soubory a soutěže
VOŠ sociální a SPgŠ jsou subjektem, který dlouhodobě spolupracuje s mnoha kulturními, sociálními
a školskými zařízeními především v Prachaticích, ale i v celém Jihočeském kraji. Žáci a studenti školy
připravují s vedoucími souborů a s učiteli každoročně celou řadu vystoupení a akcí pro děti i dospělé.
Za dlouhá léta nelze všechna vyjmenovat. Ale jisté je, že vždycky přinášela kvalitu a radost pro diváky
a posluchače.
Sami pak navštěvujeme s žáky hodnotné akce divadelní, koncertní, baletní, výtvarné a další. Naším
cílem je podpora formování vkusu a seznamování s kulturními hodnotami.
Dále se, protože jsme školou s výrazným estetickým zaměřením, účastníme řady soutěží především
v oblasti hudební, výtvarné a divadelní. I na tomto poli býváme často úspěšní. Za mnohdy stručnými
zprávami se skrývá hodně společné práce.
Soubory školy (v abecedním pořadí)






vokálně instrumentální soubor Cink (vedoucí Mgr. Jiří Vopálka)
divadelní soubor Dutam (vedoucí Mgr. Marcela Haspeklová)
pěvecký soubor Fontána (vedoucí Mgr. Petra Kůsová, nyní Sovová)
Komorní orchestr (vedoucí Mgr. Karel Pokorný)
folklorní soubor Libín (vedoucí Mgr. Karel Pokorný a manželé Hattanovi (Mgr.), současná
vedoucí Petra Kišová)
 improvizační seskupení Pilulky neboli Prachatický interaktivní lehce ulítlý klub improvizace
(vedoucí MgA. Hana Patrasová)
 divadelní soubor Rarášek (vedoucí PaedDr. Ivana Bečvářová), soubor se nyní osamostatnil
 sextet ŠesTet (vedoucí Mgr. Martina Pivoňková, nyní Bošková)
Co o nich napsali jejich (obdivuhodní) vedoucí
Cink
CINK je hudební, vokálně instrumentální soubor na VOŠ sociální a Střední pedagogické škole
Prachatice. Je tvořen převážně studentkami a vyučujícími na SPgŠ. Již devět souborů pod jménem
CINK reprezentovalo svoji školu, město Prachatice i region na kulturních akcích doma i v zahraničí,
v programech celovečerních koncertů, vernisáží, klubových pořadů a výchovných koncertů. Repertoár
souboru je budován ve smyslu prezentace více žánrů. Základ tvoří stylizované úpravy lidových písní
z Čech a Moravy a je doplňován písněmi rytířskými, vagantskými i písněmi z oblasti folku a spirituálu.
Součástí programů jsou úpravy písní z vlastní tvorby nebo vlastní transkripce písní jiných autorů.
V době dvaceti sedmi let své hudební historie se CINK několikrát představil na samostatných
koncertech v divadelních Cinkiádách např. u příležitosti Píseckých slavností, Slavností solné Zlaté
stezky v Prachaticích, Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově, Táborských slavností, Regiontouru
v Brně, Valtických slavností vína, při koncertním vystoupení v LINCI v rámci mezinárodního festivalu
regionů 2019 a v dalších veřejných přehlídkách. V letech 1998 a 1999 se zúčastnil Festivalů hudby
SPgŠ a VOŠ pedagogických České republiky v Krnově a v Prachaticích a v obou případech získal
absolutní vítězství v oboru hudební skupiny.
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Hudební tradice CINKu jsou udržovány v repertoárech dvou souborů: první generační sestavy
a zároveň aktuálního školního uspořádání. CINK hraje v obsazení: zpěv, zobcové flétny, housle,
violoncello, kontrabas, kytara a rytmické nástroje.
Na CINKu si velmi vážím profesionální schopnosti pružné variability hrát i po létech v nejrůznějších
sestavách se spontánní radostí z návratů k sobě a k „naší hudbě“.
vedoucí souboru Mgr. Jiří Vopálka
Dutam
Dutam jako amatérské sdružení studentů prachatické SPgŠ a V0ŠS vznikl v roce 1997. z čehož je
patrné, že letos slaví 23. narozeniny. Středem zájmu byla tehdy recitace kombinovaná s hudbou a
pohybem. Soubor vystupoval ve foyer divadla a v Hotelu Park. Prvním pokusem „o dobytí prken,
která znamenají svět“ byla účast v soutěžní přehlídce amatérských divadelních spolků „Štít města
Prachatic“ v roce 1999. Poté soubor začal vystupovat na této přehlídce vcelku pravidelně. Do
letošního roku se jí zúčastnil třináctkrát. Průběžně za jednotlivé vypsané kategorie získal třikrát cenu
mladého talentu, dvakrát cenu za režii, cenu diváka, cenu za výtvarné ztvárnění hry, cenu za
scénografii, dvakrát cenu za mužský herecký výkon, mimořádnou cenu za původní hudbu a cenu za
vítězné představení.
Z 13 nastudovaných divadelních představení bylo 11 napsáno režisérkou na motivy literárních
předloh. Muzikálové představení je dílem autorským. V souboru se za celou dobu jeho „jepičí“
existence objevilo průběžně neuvěřitelných 101 tváří. Dalších 46 se pak podílelo na výrobě kostýmů,
osvětlování, literárně hudebních pořadech a hudební produkci, která byla vždy v rozmanitých
podobách nedílnou součástí našich představení.
V prvním desetiletí častá fluktuace účinkujících úzce souvisela se studentskou účastí v jednotlivých
představeních, později se základna začala maličko stabilizovat a věkově „vyzrávat“. Studenty začali
postupně nahrazovat moji kolegové a kolegyně. Nejpočetnější jsme byli ve hře Alchymista (25 hlav na
jevišti) a v dnešním muzikálu (překvapivě stejný počet hlav).
Poznámka autorky: Navrhuji porotě zamyšlení se nad udělováním ceny za „Nadlidskou schopnost
dokázat v dnešní době shromáždit takové množství fyzických těl se všemi fungujícími údy a hlavou
v určitou dobu na určitém místě dobrovolně bez nároku na materiální odměnu“. Na diplomu může
být pro zasvěcené zkráceno na formulaci cena za „Víru v zázrak“.
Charakter a osud většiny her byl většinou předurčen osazenstvem souboru. Přijati byli bez konkurzu
vždy všichni ti, které divadlo přitahovalo, a ti, které jsem tak trošku „ukecala“ a nalákala do vábivých
divadelních sítí. Dodnes nechápu jak je možné, že mi na to většinou naletěli. Hra se obvykle tvořila
během školního roku, na Štítu se odehrála premiéra, pak občas jedna dvě reprízy a začalo se nanovo
s dalším představením. 70 - 80% nově příchozích jsem znovu a znovu vštěpovala divadelní základy.
Jsem za to nesmírně vděčná. S nimi a s každou hrou rostu i já.
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Naše hry jsou jako obrazy z písku. Síla a krása je v jejich společném tvoření. Vítr je pak rozfouká, ale
obrazy nezmizí. Zůstanou tu jejich otisky. V našich dlaních, ve vlasech a v mracích. Dutam je můj otisk
ve vás. Takže děkuji, Dutamáci moji.
vedoucí souboru Mgr. Marcela Haspeklová
Přehled představení:
2000
2001

Boris Vian - Pěna dní (cena diváka)
Avram Davidson - Teď budeme spát
Truman Capote - Miriam, Mistr Bída (cena za režii, cena mladého talentu, cena za scénografii,
cena za vítězné představení)
2002 Paolo Coelho – Alchymista (cena mladého talentu, mimořádná cena za původní hudbu, cena
za kostýmy a líčení)
2003 Paolo Coelho - Ďábel a slečna Chantal (cena mladého talentu)
2004 Truman Capote – Nezvaní (cena za mužský herecký výkon)
2005 Richard Brautigan - V melounovém cukru (cena za výtvarné ztvárnění)
2007 Vojtěch Zamarovský - Gilgameš
2009 Douglas Adams - Stopařův průvodce po galaxii (cena za režii)
2012 Anne Cameron - Dcery Měděné ženy
2014 Irena Dousková - Doktor Kott přemítá (cena za mužský herecký výkon)
2016 autorské představení - Ledová země (muzikál)
2018 Holubí mambo
Fontána (a PSJU)
Po slavném Pěveckém sboru jihočeských učitelek (PSJU)pod vedením pana Theodora Pártla (viz níže),
který se přesunul v souvislosti s odchodem sbormistra do důchodu do Českých Budějovic, jsme začali
budovat důstojného nástupce tohoto pěveckého sboru.
Dívčí pěvecký sbor Fontána (složen ze žákyň všech ročníků Střední pedagogické školy v Prachaticích)
byl založen v roce 1994. Zakladatelkou a první sbormistryní byla Mgr. Martina Zíková. Dlouholetými
sbormistry byli dále Mgr. Václav Svoboda a Mgr. Eva Mašková. Za působení těchto sbormistrů
absolvoval pěvecký sbor hudební turné i do zahraničí. Zúčastnil koncertů v Itálii, Spolkové republice
Německo, Rakousku a na Slovensku. Od roku 2012 Fontána funguje pod vedením Mgr. Petry Sovové
(Kůsové), se kterou spolupracovala několik let Mgr. Martina Pivoňková.
Pěvecký sbor se soustřeďuje na interpretaci děl českých i zahraničních autorů. V repertoáru nechybí
sborové úpravy klasických skladeb či lidových a populárních písní.
Cenné zkušenosti sbírá Fontána na celostátních hudebních festivalech středních pedagogických škol.
V roce 2015 zaznamenal pěvecký sbor velký úspěch v Karlových Varech, kde se umístil ve stříbrném
pásmu.
Fontána se často prezentuje na různých veřejných koncertních vystoupeních: účast na sborovém
festivalu ve Vlachově Březí, předvánoční a jarní koncerty v prachatickém regionu, vystoupení pro
seniory, koncerty s repertoárem duchovní hudby v kostelech v Jihočeském kraji atd. Podstatným
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krokem je v současnosti také spolupráce s Klarinetovým souborem Prachatice pod vedením Mgr. Jana
Hovorky, vyučujícího ZUŠ Prachatice a SPgŠ.
vedoucí sboru Mgr. Petra Sovová
PSJU
Je-li pravdou, že opravdové umění se nechce jen líbit, ale chce být především pochopeno, platí to
také pro Pěvecký sbor jihočeských učitelek /PSJU/, který v letošním roce dovršil 57 let své aktivní
činnosti. Byl ustaven v předjaří r. 1963 na Pedagogické škole v Prachaticích a od r. 1993 pokračuje na
Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích, kde začal zpívat také s mužskými hlasy. Jeho
zakladatelem je sbormistr Theodor Pártl (*1933), rodák ze mlýna ve Strunkovicích nad Blanicí, nositel
sbormistrovských cen Ferdinanda Vacha (1998), Františka Chodury (2002), Bedřicha Smetany (2008),
Senior Prix (2014), Stříbrné medaile Senátu ČR „za celoživotní přínos v oblasti umění a vzdělávání“
(2018). Pokračovatelkou a od jubilejního roku 2013 hlavní sbormistryní je Anna Voříšková (1983),
profesorka Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích.
Během svého působení se PSJU vypracoval mezi přední česká amatérská tělesa, koncertoval po celé
naší vlasti a téměř v celé Evropě (Anglie, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Itálie,
Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko aj.), uskutečnil řadu,
rozhlasových a televizních záznamů a přímých přenosů, vydal LP desku a 3 CD, na čtvrtém se podílel
v Holandsku. Na festivalech získával vždy přední ocenění (zvl. 1. cena a absolutní vítězství na
Internationaal koorfestivalu v Haagu). O umělecké úrovni svědčí ohlasy posluchačů a zvláště odborné
zahraniční i domácí kritiky.
K nejvýznamnějším spolupracovníkům patřil vedle Radovana Lukavského, Alfréda Strejčka, skladatelů
Zdeňka Lukáše nebo Františka Chodury především Eduard Haken, s nímž PSJU uskutečnil na 70
společných koncertů. Spolupráce přerostla v upřímné přátelství, pro sbor byl každý společně prožitý
čas velkým svátkem a nejinak je tomu i se současnými spolupracovníky PSJU.
Činnost sboru dávno přerostla rámec pouhého potěšení těch, kteří zpívají, má hlubší smysl.
Upřímnou snahou Jihočeských učitelek je dávat zpěvu poslání, které vždy v českém národě měl –
sbližovat lidská srdce společnou řečí víry v dobro a krásu a provázet je v každodenním zápase o tyto
hodnoty.
sbormistr Theodor Pártl

PILULKY
Improvizační tým PILULKY (Prachatický Interaktivní Lehce Ulítlý Klub Improvizace) trénuje na naší
škole od roku 2014. Zabývá se improvizací podle pravidel České improvizační ligy. Jedná se o krátké
improvizace, které vyžadují od hráčů, aby spolupracovali, použili svou tvořivost a fantazii, byli na
jevišti spolu v přítomném okamžiku, přinášeli nápady a rozvíjeli nápady těch druhých, aby zapojili
nejen hlavu, ale celé tělo. Ačkoliv představení vypadá jako zápas dvou týmů (inspirovaný hokejovými
pravidly) a řízený přísným rozhodčím, bez spolupráce hráčů by nic na jevišti nefungovalo.
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Trénujeme každý týden, abychom se mohli „utkat“ mezi sebou nebo vyzvat některý z improvizačních
týmů, které fungují po celé republice. Naše zápasy se odehrávají v divadelním sále Muzea české
loutky a cirkusu a myslíme si, že jsme si už vytvořili podporující diváckou základnu, která se těší, co se
stane na jevišti tentokrát, protože to je vždy překvapení pro diváky i hráče. Setkali jsme se takto již
s týmy z Plzně, z Brna, z Prahy, z Českých Budějovic nebo z Babic. Vyjeli jsme také zahrát do Plzně do
skvělého prostoru Moving Station, zúčastnili jsme se festivalů improvizace Improtřesk a Improslet,
které jsou setkáním improvizátorů z celé země. Zúčastnili jsme se také několika workshopů
zaměřených na různé dovednosti improvizátora.
Řada žáků, kteří pracují v Pilulkách, se také věnuje přednesu. Kromě Pedagogické poemy se
pravidelně účastní přehlídky Třeboň poetická, což je jihočeské kolo přehlídky přednesu a divadla
poezie Wolkerův Prostějov. Třeboň poetická je inspirativní setkání, kde recitátoři mohou načerpat
nové zkušenosti tím, že vidí a slyší jiné recitátory z celého Jihočeského kraje a hlavně každému
přednesu je věnována pozornost při rozboru odbornou porotou. Kromě ocenění v jihočeském kole,
naši recitátoři František Weiss a Barbora Wortnerová postoupili i na celostátní přehlídku do
Prostějova. Barbora Wortnerová získala dvakrát cenu poroty a jednou se stala laureátkou Wolkerova
Prostějova.
vedoucí souboru MgA. Hana Patrasová
Komorní orchestr
Soubor složený zejména ze smyčcových nástrojů (housle, viola, violoncello, kontrabas) jsem založil
a vedl od roku 1990, kdy jsem se na školu vrátil po devíti létech působení na jiných školách
v Prachaticích. Orchestr jsem dirigoval, ale také jsem v něm často hrál na housle. Činnost orchestru
pokračovala i po roce 1998, kdy jsem se stal ředitelem školy.
Nejběžnějším repertoárem byly komorní skladby pro troje housle, smyčcová kvarteta nebo skladby
pro smyčce s doprovodem klavíru. Tady bych chtěl zmínit skvělý klavírní doprovod Mgr. Evy Maškové
žákyň školy (absolventek 1. cyklu různých ZUŠ). Velmi dobré vzpomínky mám i na spolupráci s Mgr.
Jiřím Vopálkou, který některé skladby upravit pro souhru s kytarami a sám občas vypomohl i jako
hráč na violu. Orchestr často doprovázel i pěvecký sbor školy, který tehdy vedl Mgr. Václav Svoboda.
Vynikajícím muzikantem, který v orchestru hrál na kontrabas, byl žák a později absolvent Ivan
Studený. V souvislosti s tím vzpomínám zejména na produkci skladby Yesterday od Beatles (v úpravě
od Mgr. Novotného, učitele ZUŠ v Českém Krumlově). Nemohu a nechci opomenout vynikající
houslistky působící v orchestru po roce 2000 – Janu Klackovou, Anetu Mazancovou, žákyně Gymnázia
Prachatice Martinu Krejsovou a Helenu Bicanovou.
Orchestr nejčastěji vystupoval na školních akademiích, na přehlídkách hudební činnosti školy i před
prachatickou veřejností.
Činnost orchestr ukončil v roce 2008, kdy jsem odešel do důchodu.
vedoucí souboru Mgr. Karel Pokorný
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Libín
Folklorní soubor Libín byl založen už v roce 1973. Jeho zakladateli byli manželé Jan a Alena Hattanovi
(Mgr.), kteří také vytvořili choreografie k jednotlivým tancům. Soubor vznikl při Střední pedagogické
škole v Prachaticích, takže jeho členy byli hlavně děvčata a chlapci studující na téhle škole. A pod
hlavičkou pedagogické školy působí dodnes.
Kroje navrhla bývalá pracovnice jihočeského muzea Zorka Soukupová. My jsme si je potom upravili
podle materiálových možností – nikdy jsme nebyli bohatá oblast, proto máme chudší kroje. I když
máme chudé kroje, v cizině jsou jimi přesto nadšeni.
Nejdříve se tančilo pouze na hudbu z magnetofonové nahrávky. Později začal psát hudbu
k jednotlivým tancům vynikající hudebník a učitel na této škole pan Mgr. Václav Svoboda. Díky němu
máme bohatý repertoár. On to byl, kdo založil kapelu, která doprovázela soubor na všech
vystoupeních. Jejím vedoucím se později stal Mgr. Karel Pokorný, také velký muzikant, který hraje
v kapele dodnes. V současné době je vedoucím kapely Mgr. Antonín Krejsa, který je zároveň
ředitelem pedagogické školy a je to muzikant tělem i duší. Další, kdo skládal hudbu k tancům, byl
Mgr. Jiří Vopálka, který působil a stále působí na škole jako učitel.
Taneční složku Libína vedli manželé Hattanovi do roku 2008. V současné době vede celý soubor Petra
Kišová, dlouholetá tanečnice souboru. V repertoáru souboru jsou písně a tance z jihočeského regionu
a šumavského pomezí.
V současné době je nepostradatelnou složkou folklórního souboru Libín dětský folklorní soubor
Libíňáček. Převážnou část členů souboru tvoří děti dospělých ,,Libíňáků“. Malé tanečníky doprovází
dětská kapelka pod vedením Kateřiny Weissové ze ZUŠ v Prachaticích. Tanečníci tančí pod vedením
paní Růženy Vincikové, bývalé vychovatelky na ZŠ Vodňanská a zapálené propagátorky jihočeského
folkloru.
Během své činnosti soubor předvedl nesčetná vystoupení doma i v zahraničí. Navštívil např.
Španělsko, Itálii, Maďarsko, Německo, Rakousko, Francii. V České republice vystupuje na různých
folklorních festivalech, účastní se akcí pořádaných Městem Prachatice nebo Střední pedagogickou
školou. Při každém vystoupení reprezentuje své město, Českou republiku a seznamuje lidi
s folklorem. Všichni ,,Libíňáci“ rádi tančí a zpívají. Rozdávají kolem sebe radost a potěšení z hudby,
tance a zpěvu.
vedoucí souboru Petra Kišová
Divadelní soubor Rarášek
Na úplném počátku vzniku divadelního souboru byla realizovaná ročníková představení na SPgŠ,
která vznikala v hodinách osobnostní a dramatické výchovy a dramatické specializace. Tato
představení byla určena pro děti předškolního, školního věku i pro mládež a dospělé (např.: Dívčí
válka, Dialog Piláta Pontského s Ježíšem, Biblický příběh, pohádka O Sněhurce, autorský projekt
Tradice Vánoc, Vánoce ve světě aj.) Z těchto dramatických projektů a představení se vyčlenili
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studenti, kteří měli chuť hrát divadlo pro děti. A tak vznikl divadelní soubor Rarášek, jako skřítek šibal,
který tropí neplechy...
DS Rarášek vznikl tedy v roce 2000 z řad studentů dramatické specializace SPgŠ v Prachaticích.
Postupně se rozšiřoval o další zájemce. Dnes je samostatným amatérským souborem, který je tvořen
studenty vysokých škol převážně pedagogického zaměření a studenty SPgŠ. Vznikl z chuti hrát divadlo
pro děti. Soubor je „věčně mladý“, jeho členové přicházejí a odcházejí do pedagogické praxe, ale chuť
hrát divadlo zůstává. Řada ,,rarášků“ je divadlu věrná i při výběru svého povolání, někteří dnes studují
dramatickou výchovu, herectví nebo režii na DAMU v Praze či JAMU v Brně. Soubor je
několikanásobným držitelem nejvyššího ocenění dětského diváka „O štítek města Prachatic“.
V repertoáru divadelního souboru jsou nejčastěji humorná, satirická a hudební pohádková
představení. Některá vznikla na motivy známých pohádek, některá jako autorské divadlo, ale všechna
jsou dílem skupinové improvizace souboru - např. Budulínek Mandelinka, Pošťácká pohádka,
Zapomenutý čert, O princezně Máně, O Popelákovi, O líném Honzovi, O zázračném jablíčku,
Princezny nejsou vždycky na vdávání, Taneček přes dvě pekla, O princezně Ance, Budulínek
Mandelinka, O chytrém Honzovi a O Vidrbíně.
Představení O princezně Máně, O Popelákovi, O líném Honzovi, Taneček přes dvě pekla, "O princezně
Ance a O chytrém Honzovi přinesla souboru ocenění Štítek města Prachatic.
vedoucí souboru PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph. D.
ŠestTet
Dívčí komorní soubor Šesttet vznikl v roce 2015 na půdě Střední pedagogické školy. (V roce 2014
všechny tyto studentky započaly studium ve třídě 1. B u Mgr. Jiřího Vopálky.) Soubor fungoval pod
vedením Mgr. Martiny Pivoňkové (nyní Boškové). V roce 2016 získal tento soubor cenu pro nejlepší
komorní sbor na Hudebním festivalu Středních pedagogických škol v Brně. Po absolvování SPgŠ jeho
členky stále pokračují ve své činnosti. Zpívají na různých akcích, koncertech a vernisážích. V roce 2019
zpěvačky získaly cenu za nejlepší interpretaci lidové písně. V jejich repertoáru najdeme skladby
různých autorů i žánrů.
Členky souboru: Tereza Gondeková, Aneta Zemanová, Karolína Kubešová, Klára Kučerová, Sabina
Volfová, Magdalena Votíková
Mgr. Martina Bošková
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Nejvýznamnější akce a vystoupení souborů v průběhu let
 Únor 2002 – proběhla výstava výtvarných prací SPgŠ a naší partnerské pedagogické školy
z Německa z Zwiesselu v galerii Dolní brána. Došlo k navázání spolupráce, která pokračovala
i v dalších létech.
 Únor 2002 – koncert Jana Kryla, bratra zemřelého Karla Kryla v tělocvičně školy.
 Březen 2002 – zájezd pěveckého souboru Fontána (vedoucí Mgr. Václav Svoboda) do
španělské Barcelony (Corals Joves de Catalunya) reprezentace české kultury i naší školy.
 Září 2002 – výtvarná dílna na partnerské škole ve Zwiesselu (materiál – sklo, dřevo), vybraní
výtvarníci z 2. - 4. ročníků, vedoucí Mgr. Jiří Stejskal, tlumočnice Mgr. Eva Benešová.
 Říjen 2002 – zájezd Fontány na Slovensko, konkrétně do Turčianských Teplic na pozvání
partnerské SPgŠ (vedoucí Mgr. Václav Svoboda, Mgr. Eva Mašková).
 Listopad 2002 – Pedagogická poema v Prachaticích (35. ročník) – akce náročná na organizaci
(17 škol z celé republiky, 3 dny) si vyžádala plné nasazení celého pedagogického sboru
a vychovatelek. Organizovala se soutěžní vystoupení, semináře, vydával se časopis,
připravovalo občerstvení i ubytování všech zúčastněných, připravovala se kulturní vystoupení
na jednotlivé večery. Celá akce se díky nasazení nás všech vydařila. Porota odborníků při
hodnocení podrobně rozebírala s účastníky jejich výkony tak, aby jim pomohla posunout se
dál v recitaci. Výsledky byly letos méně „soutěžní“, v každé kategorii se vyhlašovalo ocenění
(bez uvedení pořadí) a čestné uznání. Ocenění získali všichni tři naši soutěžící – Olga Novotná,
Jana Zemanová a Ivan Studený (viz soutěže).
 Březen 2004 – v Dolní bráně se konala velká výstava výtvarných prací našich žáků – Budoucí
pedagogové vystavují. Jako hosté se na ní podíleli žáci ZŠ Husinec pod odborným vedením
ředitele školy a výtvarníka Mgr. Václava Kuneše. Doprovodnou akcí byly workshopy na SPgŠ,
kde pracovali zájemci z naší školy a účastníci z partnerské školy ve Zwiesselu. Na výstavě pak
přibyla skleněná mozaika z minulého školního roku a masky jako výsledek letošní dílny.
 Březen 2005 – rok se s rokem sešel a my už opět zahajujeme výstavu v Dolní bráně,
tentokrát pod názvem Zrcadlení. Hosty byly děti ze speciální třídy ZŠ Zlatá stezka. Všechny
výtvarné akce v tomto dvacetiletí zajišťují stálí výtvarníci školy – PaedDr. Ivana Bečvářová,
Mgr. Ivana Blažková a Mgr. Jiří Stejskal (předseda předmětové komise).
 Květen 2005 – soubory Fontána, Cink a Libín se účastnily benefičního koncertu, jehož výtěžek
putoval na dostavbu Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Jako
nejvýznamnější host vystoupil operní pěvec Adam Plachetka.
 Říjen 2005 – spolupráce s knihovnou na akci Týden knihoven se opravdu vydařila. Žákyně
předčítaly dětem pohádky, ztvárnily slavné české osobnosti, o kterých děti besedovaly
a následně volily nejvýznamnější osobnost. Vše doprovázel maskot, postava Večerníčka, ve
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kterém se skrýval Ondra Kubal. Potěšil nás děkovný dopis ředitelky Městské knihovny
v Prachaticích Hany Mrázové, i to, že žáci aplikovali v praxi dovednosti z LJP i DV.
 Listopad 2005 – dvacet pět hodin zněly pro zájemce pohádky v klubu na NDM v tzv.
čtenářském maratonu. S žákyněmi ho pro veřejnost uspořádala vychovatelka Helena
Svobodová. Celkem četlo přes 130 účastníků, mezi něž patřili i žáci ZŠ Vodňanská.
 Duben 2006 – soubor Libín vyrazil za hranice ČR do německého Hopkirchenu, kde potěšil
diváky svým folklorním vystoupením.
 Prosinec 2006 – pod názvem Střední pedagogická škola sobě se konalo pásmo vánočních
projektů pro žáky školy. Hlavní tíhu příprav nesla DV (vedoucí žáků PaedDr. Ivana Bečvářová)
a VV (scéna a kulisy, videoprojekce, vedoucí Mgr. Jiří Stejskal). Ohlas od diváků byl značný
a jednoznačně kladný.
 Leden 2007 – 4. ročníky se účastnily na besedě se spisovatelem Jáchymem Topolem.
 Březen 2007 – dostal se k nám článek o naší bývalé absolventce Petře Tejnorové, dnes
úspěšné režisérce – podílela se například na vytvoření česko-polské divadelní road movie
Paměť krajiny – Krajina paměti (divadlo DISC).
 Duben 2008 – konala se další výstava výtvarných prací žáků, tentokrát ve sklepeních Staré
radnice, vystavovaly se kresby, malby i grafika vzniklé za období od poslední výstavy.
 Září 2008 – zakladatelé folklorního souboru Libín Mgr. Alena Hattanová a Mgr. Jan Hattan
oslavili 35. výročí činnosti souboru. Za jejich práci na tomto poli jim patří veliký dík.
 Říjen 2009 – soubor Libín (vedoucí Petra Kišová) úspěšně reprezentoval město i školu na
mezinárodním festivalu lidové hudby v bavorském Tittlingu.
 Říjen 2009 – na výzdobě dětského oddělení Městské knihovny Prachatice se podílela
specializace VV z 2. B. Jako jednotící téma si žáci zvolili exotická zvířata (vedoucí Mgr. Jiří
Stejskal).
 Prosinec 2009 – ke svému životnímu jubileu (60 let) uspořádala v Galerii Dolní brána výstavu
výtvarných prací bývalá vyučující VV Mgr. Vladimíra Kunešová. Její doménou je práce
s textilem (gobelíny) a restaurátorství.
 Červen 2010 – na Muzejní noci plnili žáci školy v Muzeu loutky a cirkusu dvě role: připravili
výstavu výtvarných prací spolu s dětmi z MŠ a provázeli v kostýmech návštěvníky
jednotlivými expozicemi. Akci připravila PaedDr. Ivana Bečvářová, Mgr. Jiří Stejskal a MgA.
Hana Patrasová.
 Prosinec 2010 – v zimní zahradě Městského úřadu v Prachaticích byla zahájena výstava
s názvem Dvojíma očima. Své výtvarné práce i literární texty představila vyučující VV Mgr.
Ivana Blažková a její dcera Františka, žákyně SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově.
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 Duben 2011 – pro žáky školy tentokrát v divadle zahrál soubor Rarášek trochu upravené
představení Taneček pro dvě pekla (vedoucí PaedDr. Ivana Bečvářová, scénografie Mgr. Jiří
Stejskal).
 Prosinec 2011 – poprvé se konal Karaoke maraton, jehož finanční výtěžek byl odeslán
speciální třídě při ZŠ Zlatá stezka. Jako naprostou novinku akci uspořádala třída 3. B.
S nápadem oslovila vyučující Aj Mgr. Magdu Smetanovou a následně vedení školy. Všichni
žáci ze 3. B měli práce nad hlavu (organizátorka I. Hartmanová zajišťovala průběžnou
komunikaci s vedením školy), protože zkušenost s takovou akcí získávali poprvé. Výsledek ale
stál za to. Čtvrtou a pátou vyučovací hodinu se v tělocvičně školy sešly všechny třídy. Protože
v té době trval už státní smutek (úmrtí V. Havla), organizátoři zvažovali konání akce. Nakonec
se vzhledem k účelu maratónu rozhodli za podpory vedení školy akci uspořádat a upravit její
úvod. Zahájení patřilo paní Smetanové, která přiblížila přítomným realizaci od nápadu až po
definitivní podobu. Pak vystoupil Mgr. Jiří Slad, vyučující dějepisu a občanské nauky,
s projevem týkajícím se osobnosti zesnulého V. Havla a jejího významu pro naši společnost.
Nezapomněl ani na svůj osobní postoj. Projev byl odměněn hlasitým potleskem
zúčastněných. Dále následoval projev a poděkování vedení speciální třídy a taneční
vystoupení dětí, které sklidilo bouřlivé ovace všech přítomných. Moderátorky (D. Hečková
a T. Pastuchová) pak zahájily maratón, kterého se zúčastnili jednotlivci i dvojice a soubory ze
všech tříd. Tato užitečná akce se koná každý rok, mění se jen ti, kteří ji zajišťují (v posledních
létech např. Mgr. Eva Srchová).
 Duben 2011 – v Muzeu loutky a cirkusu vystavovaly 4. ročníky své závěrečné výtvarné práce
(vedoucí Mgr. Jiří Stejskal a PaedDr. Ivana Bečvářová).
 Červen 2012 - Ivana Bečvářová zorganizovala pro zájemce z různých tříd exkurzi do Paříže
v rámci výuky výtvarné výchovy. Společně zhlédli nejikoničtější místa města, především
galerii Louvre.
 Únor 2012 - zúčastnili jsme se v prachatickém divadle nového projektu zaměřeného na rozvoj
čtenářské gramotnosti nazvaného „Listování“. Skupina mladých profesionálních herců
upravuje do polodivadelní/poločtenářské podoby zajímavé knihy vhodné pro různé věkové
skupiny dětí a mládeže. My jsme si vybrali Život k sežrání od holandského autora a Ekonomii
zla od T. Sedláčka. Žáci 1. – 3. ročníků byli velmi spokojeni. Zazněl i názor, že to bylo nejlepší
představení za celou dobu studia. Velmi důležité je, že projekt podporuje podstatnou
dovednost nutnou pro život (umět vnímat text v jeho vrstevnatosti) a dělá to formou, která je
pro žáky poutavá. Velmi rádi jsme využili možnosti zapojení do projektu i v následujících
létech.
 Listopad 2012 – při vyhlášení výsledků hudební soutěže Dětská nota 2012 ve tvorbě nových,
původních písní pro děti získal v silné konkurenci 3. místo vyučující HV Mgr. Jiří Vopálka.
Setkal se při tom s mnoha zajímavými osobnostmi, například s panem Žáčkem.
 Prosinec 2012 - vyučující anglického jazyka Mgr. Martina Pivoňková zorganizovala po létech
exkurzi do Velké Británie (Londýn, Oxford, Windsor). V neděli odpoledne vyjel autobus do
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nově napadlého sněhu a ohlašované chumelenice se 17 našimi žákyněmi (1. a 3. ročníků),
dále pak jela část ZŠ ze Zastávky u Brna. Kromě paní Pivoňkové se jako její pomocná ruka
zúčastnila i Františka Blažková, studentka PF KU, obor Aj – Vv.
 Leden 2013 - výtvarná specializace 4. A (vyučující Mgr. I. Blažková) vyrazila do MŠ V Zahradní
ulici s projektem pro děti. Celý se odvíjel od velkých textilních koláží s pohádkovými náměty,
které vznikly v hodinách. K nim přibyly činnosti, jimiž děti pomáhaly pohádkovým bytostem.
Odměnou jim byl diplom a kopec zábavy.
 Březen 2013 - po dlouhých létech organizovala naše škola Hudební festival středních
pedagogických škol z celé republiky. Hlavní podíl na přípravě a organizaci měli ředitel školy
Mgr. Antonín Krejsa a Mgr. Jiří Vopálka jako vedoucí předmětové komise HV spolu
s ostatními vyučujícími. Na realizaci akce se pak vydatně podíleli i další vyučující; moderování
úvodního slavnostního večera a závěrečného ceremoniálu spojeného s předáním cen se
výborně zhostila Mgr. Jana Pavlíčková. Soutěže probíhaly hlavně v Národním domě, dále ve
škole a v ZUŠ. Pro soutěžící a jejich dozory byla uspořádána diskotéka pro žáky a klidnější
posezení učitelů. V Muzeu loutky a cirkusu připravili výstavu výtvarných prací PaedDr. Ivana
Bečvářová a Mgr. Jiří Stejskal. Tíhu zajištění „hmotných potřeb“ a občerstvení nesla vedoucí
vychovatelka Petra Kišová a pracovníci obou školních kuchyní. Účastníci ocenili všestrannou
péči a dobrou organizaci akce a odvezli si i krásné ceny – keramické sošky „Andělky“. Velmi
pravděpodobně se tato akce u nás příští rok zopakuje, pokud ji MŠMT a KÚ opět finančně
podpoří. Z našich účinkujících se nejlépe umístili: M. Semmelbauerová (4. A) – 1. místo
(sólový klasický zpěv), T. Debnarová (4. B) – 2. místo (sólový zpěv muzikálový a pop), pěvecké
kvarteto pod vedením Mgr. P. Kůsové (L. Lovčíková, M. Vařáková, V. Bílková, J. Peklová) – 2.
místo (malé vokální skupiny), pěvecký sbor Fontána pod vedením Mgr. P. Kůsové – bronzové
pásmo (viz soutěže).
 Březen 2013 - v Listech Prachaticka byl uveřejněn článek o naší absolventce Natálii
Kubištové, která se svým pěveckým výkonem probojovala do semifinále soutěže Superstar.
Všichni jsme jí drželi pěsti, aby se jí i nadále dařilo. Bohužel v dalším kole Natálka už neprošla,
přesto v těch předchozích zúročila svou dlouholetou práci a předvedla vynikající výkon.
 Březen 2013 - v Muzeu loutky a cirkusu vystupovala s písněmi o lásce Mgr. Martina
Pivoňková, vyučující SPgŠ, na klavír ji doprovázela Eva Matoušková, naše absolventka. V akci
„měly prsty“ i MgA. Hana Patrasová (recitace), Mgr. Marcela Haspeklová (průvodní slovo),
obě v současné době na škole také učí.
 Duben 2013 - v odpoledních hodinách vyrazila menší delegace ze školy do Soběslavi na
vernisáž výtvarných prací Jana Holce, uspořádanou u příležitosti jeho 80. narozenin.
Z návštěvy i blahopřání měl upřímnou radost. My jsme ocenili velmi pěkný kulturní program,
který realizovali rodinní příslušníci (děti a vnoučata) pana profesora a skvělé občerstvení od
paní Holcové.
 Květen 2013 - ve spolupráci s Městem Prachatice třída 3. A pod vedením Mgr. Blažkové
připravila program ke Dni dětí pro MŠ a první stupeň ZŠ. Kvůli nepříznivému počasí se konal
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v Národním domě. Děti se bavily na stanovištích (Kimovy hry, běh v pytli, hod na cíl, hmatové
poznávání, přenášení pingpongového míčku na lžíci atd.) a dostávaly drobné odměny.
Zpočátku to vypadalo, že déšť všechny odradil, ale později se sál ND zaplnil a akce se líbila jak
děvčatům ze SPgŠ, tak dětem.
 Únor 2014 - žákyně 1. ročníku V. Jiříčková postoupila se svými texty o hudbě do ústředního
kola soutěže Evropa ve škole, kterou pořádá KÚ. Její texty jsou vzhledem k věku neobyčejně
citlivé a literárně vyzrálé.
 Březen 2014 - na naší škole se realizoval podruhé za sebou Hudební festival středních
pedagogických škol. Jeho přípravě se opět nejvíce věnoval ředitel školy spolu s komisí
hudební výchovy (předseda Mgr. Jiří Vopálka). I letos jsme se všichni snažili, aby se zde
účastníkům dobře soutěžilo. Na počátku byl festival slavnostně zahájen v Národním domě.
Představily se osobnosti z našeho regionu, např. Lucie Šimková s tzv. pole dance (akrobatické
vystoupení na tyči), Natálie Kubištová, naše absolventka a finalistka Superstar, komorní
kvarteto z českobudějovické konzervatoře pod vedením Tomáše Krejsy, zazpívaly naše
vyučující Mgr. Weissová a Mgr. Kůsová, které se věnují klasickému zpěvu, na klavír hrála
MgA. Drahoslava Satorová, učitelka ZUŠ. Na závěr vystoupil příležitostný pěvecký sbor
pracovníků školy s písněmi J. Ježka v úpravě Mgr. Jiřího Vopálky. Večerem provázela Mgr.
Jana Pavlíčková. Atmosféra celé akce byla nádherná.
Pak probíhaly soutěže v několika kategoriích – pěvecké sbory, klasický zpěv, muzikál a pop,
klavír, hra na další hudební nástroje, malé vokální a vokálně instrumentální soubory,
instrumentální skupiny. Odborné poroty nejen hodnotily, ale také s účastníky jejich výkony
rozebíraly s ohledem na jejich další hudební růst. V pátek večer proběhlo vyhlášení výsledků
a slavnostní koncert, kde vystoupili vítězové soutěže. Z naší školy nejlépe uspěli: 2. místo –
pěvecké kvarteto Bylo nás pět (S. Horková, R. Ovčáčková, M. Studená, K. Lučanová), 3. místo
– K. Bošková (klavír), 3. místo – K. Šimsová (muzikál, pop).
 Duben 2014 - naše žákyně V. Bílková (4. C) se probojovala do finále soutěže Hlas Česko
Slovenska. Zařadila se do týmu porotce Majka. Bohužel, v rozstřelu se už konkurenci
neubránila.
 Červen 2014 - v učebně č. 64 se konala výstava výtvarných ročníkových prací 3. A. Práce žáci
tvořili celý rok, výstavu připravila Mgr. Ivana Blažková.
 Červen 2014 - do Francie, konkrétně do Lyonu, odjel soubor Libín s vedoucí Petrou Kišovou.
Byl pozván krajany na slavnosti pořádané místní ambasádou. Kromě písní a tanců s sebou
vezli i řadu materiálů o našem městě a ochutnávky tradičního pečiva. Jejich vystoupení
i stánek naší republiky, kterou na akci soubor reprezentoval, patřily na celé akci k těm
nejzajímavějším. Poděkování se jim dostalo i od francouzského konzula.
 Listopad 2014 – v Muzeu loutky a cirkusu se konala výstava nejlepších žákovských
výtvarných prací za minulé období. Úvod obstaral Mgr. Jiří Stejskal a hudební vystoupení
soubor Cink s Mgr. Jiřím Vopálkou.

38

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
Zahradní 249, 383 22 PRACHATICE, tel. 388 312 214, e-mail: sekretariat@spgspt.cz
 Listopad 2014 - v městském divadle, které jsme zcela zaplnili, jsme se pobavili i zamysleli
u divadelního představení Víti Marčíka a jeho souboru. Jmenovalo se Betlém a zpracovalo
klasickou legendu o narození Krista. Jak už je u tohoto autora dobrým zvykem, objevily se
i nečekané posuny, pohled z pozice obyčejného člověka, odlehčující (ale ne zlehčující) humor
a řada koled. Nejvíc působilo plné nasazení všech aktérů a chvilky, kde se humor střídal
s úvahou a životní moudrostí. V. Marčík např. mluvil o tom, že jako dítě měl rád co největší
dárky. Teď ale zjistil, že nedůležitější jsou ty, co ani nelze uchopit, a ty, co nelze obejmout,
jako jsou láska a život. Na tom je dobře vidět ještě jedna věc, že dobré divadlo je schopno
oslovit najednou různé věkové skupiny.
 Březen 2015 - v podvečerních hodinách se v radničním sálu odehrával slavnostní křest CD
Klarinetového kvarteta, které vede Mgr. Jan Hovorka (působí u nás na částečný úvazek, jinak
pracuje v místní ZUŠ). Název CD je Café Sir Duke a poprvé jsou na něm i skladby se zpěvem.
Poslechli jsme si Mgr. Martinu Pivoňkovou (vyučující školy), Natálii Kubištovou (absolventka
školy, semifinalistka Superstar), vynikající saxofonové kvarteto z Vysočiny (Saxmánie). Byl to
kvalitní a pestrobarevný koncert.
 Květen 2015 - po několika letech opět uspořádala paní Pivoňková exkurzi do Anglie (Londýn)
určenou zájemcům z celé školy. Cestovní agentura ho nazvala „Londýn – jak ho neznáte“.
 Květen 2015 - na zvláštní divadelní představení opery Brundibár, kterou nacvičily děti a jejich
vedoucí v Terezíně, odešly do divadla třídy 1. C a 3. B. Akci uvedl Mgr. Krejsa, pracovník o. s.
Krebul. Před vlastní operou jsme měli možnost vidět pásmo veršů a pohybových improvizací
Abeceda. Sloužilo k tomu, aby si malé děti, i v době, kdy nemohly chodit do školy, osvojily
českou abecedu. Celé vystoupení připravil Dismanův rozhlasový dětský soubor z Prahy. Je
obdivuhodné, jak děti už od mladšího školního věku pod dobrým vedením zvládají perfektně
výslovnost, jevištní řeč i pohyb na scéně. Profesionální úroveň celého vystoupení podtrhla
i myšlenkové poselství celé akce.
 Červen 2015 - v podvečerních hodinách se v prostorách Muzea loutky odehrál historicky
první Zápas v divadelní improvizaci, který se souborem Pilulky uspořádala MgA. Hana
Patrasová. Soutěží dvě skupiny v různých disciplinách, fungují tu rozhodčí, témata improvizací
navrhují diváci a účastníci musí velice rychle reagovat. Představení bylo vtipné, aktéři se
statečně probojovali až k závěrečné remíze. Je vidět, že se celý rok pilně připravovali.
 Červen 2015 - v aule gymnázia, kde byl nově naladěn klavír, se konal koncert žáků učitelky
ZUŠ Vodňany Venety Marešové. Z „našich“ zde vystoupily: především Mgr. Petra Kůsová
(žákyně paní V. M.), dále Mgr. Martina Pivoňková, pěvecký sbor Fontána a skupinka žákyň
doprovázející účinkující na klavír. Bylo to velmi příjemné hudební odpoledne s vynikajícími
výkony.
 Říjen 2015 – Mgr. Martina Pivoňková natočila své první CD Můj šálek kávy za podpory města
a soukromých sponzorů.
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 Říjen 2015 - soubor Libín vystoupil jako jeden z hostů na křtu CD vydaného ke knize
V Prachaticích za bránou. Ta shromáždila písničky, které se vážou k našemu regionu. Obří kus
práce vykonala zejména vychovatelka družiny ZŠ Vodňanská paní Růžena Vinciková, která
léta vede kroužek folklorních tanců. Libín představil své tance (vedoucí Petra Kišová), svou
kapelu (vedoucí Mgr. Antonín Krejsa) a soubor nejmenších dětí Libíňáček.
 Říjen 2015 – PaedDr. Ivana Bečvářová zahajovala v Zimní zahradě městského úřadu vernisáž
své výstavy uspořádané u příležitosti kulatého životního jubilea. Vystavovala malby, grafiku
a fotografie.
 Listopad 2015 - v Muzeu loutky a cirkusu se konal první podvečer s poezií našich současných
i bývalých žáků v rámci Festivalu poezie. Hlavní tíhu přípravy celé akce nesla Mgr. Jana
Pavlíčková, pomáhali ostatní češtináři (se shromažďováním textů – Mgr. Ivana Blažková,
s tříděním Mgr. Petra Kůsová). Moderovala hlavně Mgr. Bára Pavlíčková, nová vyučující na
škole (AJ – ON). Hudebníci oddělovali jednotlivé bloky textů, aby posluchači měli změnu.
Většina textů pocházela z tzv. literární nástěnky, na které již léta zveřejňujeme zajímavé
práce žáků, ať už školní či soukromé. V malém sálku bylo nabito a akce byla úspěšná.
 Leden 2016 - sešli jsme se v pondělí po Vánocích v aule gymnázia. Na benefiční akci pro
sdružení Krebul tu vystupoval náš absolvent Lukáš Štěpánek. Mluvil o muzikálech a také
zazpíval několik muzikálových skladeb. V současné době funguje v muzikálu Mamma mia, ale
už několik let pracuje v této oblasti jak v ČR, tak i v cizině (hlavně Německu). Jeho vyprávění
bylo zajímavé a zpěv kvalitní. Na školu vzpomíná v dobrém, oceňuje základy, které tu dostal.
Bylo milé setkání po létech.
 Březen 2016 - muzikanti, žáci a žákyně ze SPgŠ, připravili pro klienty Hospice Jana Nepomuka
Neumanna a Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích jarní hudební koncert.
V pestrém programu klasických i současných skladeb českých i světových autorů zazněly
klavír, příčné i zobcové flétny, klarinet a baskřídlovka. Účinkujícím se podařilo zaujmout
a potěšit vnímavé publikum. Akci připravila Mgr. Jana Pavlíčková.
 Duben 2016 - v Národním domě se široká veřejnost i rodiče žáků mohli seznámit s výkony
našich žáků na školní akademii především v oblasti hudební výchovy (Cink - vedoucí Mgr. Jiří
Vopálka, Fontána - vedoucí Mgr. Petra Kůsová, sextet ŠestTet - vedoucí Mgr. Martina
Pivoňková, hra na hudební nástroj, zpěv). Dále v oblasti výrazného přednesu (Mgr. Jana
Pavlíčková), dramatické výchovy (improvizační seskupení Pilulky - vedoucí MgA. Hana
Patrasová) a zájmové umělecké činnosti (roztleskávačky - vedoucí Hana Krafčiková). Na
čtvrtečním představení vystoupili i hosté - soubory ze spřátelených SPgŠ: vokální soubor
Mirtilli z Hradce Králové (vedoucí Mgr. Tomáš Borůvka), vokální kvartet a jazz kvartet
z Boskovic (vedoucí Mgr. Tomáš Pléha). Všechna vystoupení byla na velmi dobré až vynikající
úrovni a přítomní je ocenili upřímným potleskem.
 Duben 2016 - soubor DUTAM hrál Ledovou zemi ve světové premiéře (napsali o této události
na Prachaticko news).
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Městské divadlo v Prachaticích se stalo v pátek 22. dubna večer místem světové premiéry
autorského muzikálu divadelního souboru DUTAM s názvem Ledová země pod režijním
vedením Mgr. Marcely Haspeklové. Kromě ní vystupovala v hlavní roli Mgr. Petra Kůsová
a hudbu složil Mgr. Jan Hovorka. Z dalších účinkujících zmíníme ještě naši absolventku
Gabrielu Fatkovou a současné žákyně, které zpívaly sbory a tančily. Pomáhali také vyučující
z prachatické ZUŠ.
 Září – prosinec 2016 – přehled akcí Cinku očima vedoucího Mgr. Jiřího Vopálky.
Hudební soubor Cink hned v začátku školního roku 2016-2017 navázal na velké červnové
koncerty v akcích Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově a Slavností solné Zlaté stezky
v Prachaticích. Přijal pozvání na soběslavské Rožmberské slavnosti konané 19. září a rozestřel
své tóny na nádvoří kulturního domu, kde kromě uspořádaného hlediště dominoval též
stánkový systém tržiště, dávající možnost nahlédnout do nabídek výrobků tradičních řemesel.
Velkou odměnou nám byl sympatický ohlas na jednotlivé písničky připraveného repertoáru.
Komornějším koncertním rozběhem byla nabídnutá šance přispět krátkým vystoupením ke
slavnostní atmosféře zahájení akademického roku studentů Univerzity třetího věku
probíhajícího pod hlavičkou Teologické fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice.
Slavnostní imatrikulace se uskutečnila v prachatickém kostele sv. Jakuba. 6. října.
Rádi jsme přijali pozvání k většímu vystoupení pro obyvatele Domova seniorů Mistra
Křišťana v Prachaticích 10. listopadu a v sounáležitosti s pociťovanou atmosférou vzájemné
harmonie vystupujících a posluchačů vstřebávali radost z tlumočených díků za hudební
okamžiky.
Již tradičním pro nás bylo setkání starosty Města Prachatice s představiteli neziskových
sportovních organizací 30. listopadu. V atmosféře pootevíraných dveří k náladám blížících se
Vánoc jsme mohli rozprostřít paletu upřímných hudebních vzkazů a přání všeho nejlepšího.
Moc nás potěšilo brzy poté pozvání starostkou obce Žernovice na předvánoční interpretace
písní v místním kulturním zařízení.
 Březen 2017 - proběhl ve sklepích prachatické Staré radnice koncert nazvaný Vítání jara.
Koncert uspořádal odbor kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu spolu se
smíšeným pěveckým sborem Česká píseň. Hostem koncertu byl dívčí pěvecký sbor ze SPgŠ
Fontána (vedoucí Mgr. Petra Sovová). Koncert byl velmi vydařený a na závěr čekalo
posluchače překvapení. Oba sbory zazpívaly společně tři skladby.
 Září 2017 – MgA. Hana Patrasová, vedoucí souboru PILULKY, napsala:
V bývalé odjezdové hale nádraží Plzeň Jižní předměstí byste na vlak čekali marně. Nově
zrekonstruovaný objekt nazvaný Moving Station se stal od r. 2001 scénou pro nezávislé
umělecké projekty a ve směru současných trendů zde pravidelně vystupují zkušení herci
a nadšení improvizátoři spolku Kř.e.n.i. a také dospělácký tým KŘIK. Pozvání k poměření sil
v podobě improvizačního zápasu přijal i mladý neklidný tým prachatických PILULEK. Po
překonaném šoku hostujícího týmu z velkého a hlavně zcela vyprodaného hlediště si aktéři
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společně užili divadelní zábavu bez scénáře, plnou neočekávaných hraných i zpívaných
příběhů vznikajících na vybraná divácká témata.
 Listopad 2017 - netradiční nástup sboristek a zpěvy ze tmy sklidily úspěch! Několik desítek lidí
usedlo ve středu 8. 11. v podvečer do kostelních lavic svatého Jakuba v Prachaticích, aby
vyslechlo „dušičkový koncert“ pěveckého sboru Fontána ze SPgŠ Prachatice. Krátce po 19.
hodině se do naprosté tmy rozezněly něžné dívčí hlasy. Atypicky nastoupený soubor po
stranách kostela vytvořil působivý prostorový zvukový efekt. Postupně rozsvěcované svíčičky
„plující ve vzduchu“ směrem k presbytáři osvítily interiér kostela a navodily duchovní a tak
trochu i tajemnou atmosféru. V citlivě jemném provedení písní si hosté, již za plného
nasvícení, vychutnali velmi zajímavý a různorodý repertoár pěveckého sboru Fontána.


Listopad 2017 - na počest narození Karla Hynka Máchy se každoročně odehrává v desítkách
měst po celé České republice festival Den poezie a již několik let je počtem akcí
nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Byl založen v roce 1999. I letos se naše škola
zapojila do jeho uspořádání. Jednou z akcí bylo vystoupení žákyň a žáka pod vedením MgA.
Hany Patrasové v Galerii Dolní brána. Přednesli velmi zajímavé poetické i prozaické texty
s plným nasazením a velikou opravdovostí. Jednalo se o: E. Tesařovou, F. Rackovou,
Š. Tušlovou, M. Talířovou, J. Rayovou a E. Malečkovou. Zdatně jim svými výstupy sekundovala
MgA. Patrasová. Vyvrcholením akce bylo recitační odpoledne s názvem Dozvuky Dne poezie,
konané 22. 11. 2017 v Galerii Dolní Brána. Recitátorky ze SPgŠ Prachatice, vítězky celostátní
přehlídky středních pedagogických škol Pedagogická poema, před veřejností přednesly prózu
i poezii. Všechny akce festivalu poezie proběhly v přátelské a uvolněné atmosféře.

 Leden 2018 - v rámci praxe jsme připravili pro první stupeň ZŠ Vodňanská KARNEVAL. Nejen
děti, ale i my jsme přišli v originálních maskách. Děti čekal bohatý program. Kromě diskotéky
si žáci všech tříd prvního stupně zasoutěžili (za každou soutěž sbírali pro třídu razítka na
kartičku) a naučili se kolový tanec „rufus“. Na konci byli všichni odměněni diplomem
a sladkou dobrotou. Příprava a organizace takové velké akce pro tak velký počet dětí byla
náročná. Ale myslím, že se nám to povedlo, a snad můžu za celou třídu říci, že za úsměvy na
dětských tvářích to určitě stálo. Terezie Bečvářová, 4. B.
 Únor 2018 – první putovní výstava výtvarných prací. Komise výtvarné výchovy v letošním
školním roce zahájila novou formu spolupráce s MŠ, s jejich vedením, paní učitelkami
i s rodiči dětí. Od ledna 2018 putují po prachatických MŠ dvě výstavy, které připravila Mgr.
Ivana Blažková a Mgr. Jiří Stejskal. Vybrali starší práce z archivu i práce současných žáků školy
tak, aby námětově oslovili dětské diváky (zvířátka, ilustrace, portréty) a aby ukázali celou šíři
technik a způsobů práce s realitou (kresba, malba, grafika, dekorativní práce). Myslím, že se
nám touto formou podařilo oslovit také poměrně početnou rodičovskou komunitu
a propagovat výsledky práce žáků a učitelů SPgŠ na veřejnosti.
 Březen 2018 - v Radničním sále se konala beseda se spisovatelem Jiřím Žáčkem, které se
účastnili žáci některých ZŠ. Mluvený projev střídala hudba. Vystoupil soubor Cink pod
vedením Mgr. Jiřího Vopálky, který se představil autorskou tvorbou – zhudebněnými básněmi
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ze Žáčkovy sbírky Bajky a nebajky. Sál byl zcela zaplněn, pan Žáček si získal posluchače svou
pohotovostí a vtipem (a to i přes svůj zdravotní handicap), Cink zase hezkými melodiemi.
 Duben 2018 - v prostorách Krebulu se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy, na které se
pod souborným názvem Doteky představili svými pracemi učitelé i vychovatelky školy. Ke
zhlédnutí byly obrazy, koláže, básně, metodické publikace, dekorované sklo, šperky,
fotografie, hudební nástroje, loutky, ruční práce (pletení, šití, paličkování, dekorace vajíček).
Akci „ zpunktovaly“ Mgr. Klaudia Pospíšilová a Mgr. Jana Pavlíčková, na instalaci se podíleli
výtvarníci školy. Vernisáž uvedla paní Pavlíčková, své texty recitovala Mgr. Marcela
Haspeklová, projev přednesl i ředitel školy Mgr. Antonín Krejsa (ocenil mnohostranné aktivity
kolegů) a hudebně akci vyšperkoval Mgr. Jiří Vopálka se souborem Cink.
 Duben 2018 - v kostele sv. Jakuba se uskutečnil koncert Klarinetového souboru Prachatice
(vedoucí Mgr. Jan Hovorka) a souboru Fontána (vedoucí Mgr. Petra Sovová/Kůsová). Pozvali
si i hosty – Mgr. Haspeklovou (mluvené texty), MgA. Drahoslavu Satorovou (klavír), Mgr.
Martinu Pivoňkovou (zpěv). Akce se nadmíru vydařila, kostel byl plný a posluchači upřímně
aplaudovali. V závěru akce popřáli účastníci panu Hovorkovi ke 40. narozeninám hodně
zdraví. Oblažili ho stylově košem se 40 kusy ovoce a zeleniny.
 Květen 2018 - ve Střední pedagogické škole Prachatice se uskutečnilo dvojjazyčné divadelní
představení „Papír a Štift“; organizátorem je tradičně česko-německý spolek ČOJČ. Celkem
17 mladých lidí z Čech a Bavorska vložilo svou fantazii, kreativitu a divadelní um do
40minutové hry plné zvratů, emocí a pompézního závěru, ve kterém papír a tužka rozhodně
nestály ve stínu moderní techniky v našem globalizovaném světě. V tělocvičně žáky SPgŠ
a mladé aktéry přivítala a představení zahájila zástupkyně ředitele Ing. Jana Kotrchová spolu
s Mgr. Soňou Kabelovou, učitelkou němčiny. Mezi účinkujícími bylo 5 děvčat z 1. a 2. ročníku
SPgŠ. V článku od žákyň čteme - Měli jsme možnost zhlédnout představení ztvárněné členy
projektu ČOJČ, kterého se zúčastnily i některé naše spolužačky. Představení bylo velmi
poutavé. Herci nevyužili téměř žádných rekvizit. K sestavení minimalistické scény postačil
pouze papír, se kterým vytvořili malou stínohru a jiné efekty. Divadlo bylo tak působivé právě
díky své jednoduchosti a propracovanosti zároveň. Herecké výkony nebyly zastíněny prvky na
scéně, a představení tak působilo mile a přirozeně. Myslím, že vystoupení bylo pro diváka
poutavé zejména díky své dynamičnosti a rychlému spádu. Objevovala se spousta situací,
které ve vás dokázaly vyvolat velmi intenzivní pocit, ať už radost, lítost nebo strach, a po
celou dobu vás nutilo přemýšlet. Celkově musím říct, že představení bylo velmi povedené. Je
fascinující, že lidé z odlišných zemí, mluvící rozdílným jazykem se dokázali domluvit a vytvořit
něco takového. Häuslová Kateřina, Nováková Lenka, 1. B.
 Listopad 2018 – Klarinetový soubor pod vedením našeho vyučujícího Mgr. Jana Hovorky křtil
své nové CD. Na něm jsou i skladby, které zpívá Mgr. Petra Sovová (Kůsová). Jedna z nich je
od skladatele Františka Jančíka. Zmiňovaný autor ji napsal právě Petře „na tělo“ a otextovala
ji Mgr. Marcela Haspeklová. Jmenuje se Zpívám, tancuju.
 Prosinec 2018 - Klarinetový soubor Prachatice rozšířil sbírku svých zlatých trofejí o Zlatou
cenu, kterou získal na Mezinárodním festivalu Pražské vánoce. Ten se letos konal v centru
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hlavního města v kostele U Salvátora nedaleko Staroměstského náměstí. Díky bodování
poroty se zároveň stal i vítězem kategorie. Prachatičtí klarinetisté Mgr. Jan Hovorka, Petr
Chalupský, Tomáš Janoušek a Vít Neužil si připravili v soutěžním repertoáru skladby od
romantismu až po jazz. Dvěma skladbami k úspěchu souboru přispěla také zpěvačka Mgr.
Petra Sovová, když porotě za doprovodu souboru mimo jiné zazpívala árii Berty z Rossiniho
opery Lazebník sevillský.
 Únor 2019 - v divadle se od 18, 00 rozezněla scéna hudbou i tancem. 45. výročí od svého
vzniku oslavil soubor Libín, který od počátků pracuje ve spojení se SPgŠ. Na scénu byla Mgr.
Karlem Pokorným (vedoucím kapely) pozvána i zakladatelka taneční části Mgr. Alena
Hattanová a dále manželka již zesnulého muzikanta Mgr. Václava Svobody. Vzpomínalo se
i na další bývalé členy (Mgr. Jan Hattan, pan František Jordák…). To vše v závěru vystoupení,
kdy cestu souboru a jeho úspěchy zmapoval pan Pokorný, bývalý ředitel školy a dlouholetý
kapelník. Před tím ovšem proběhlo mimořádně zdařilé vystoupení, které mělo dvě části.
V první vystoupili malí členové souboru Libíňáček (pod vedením paní Růženy Vincikové)
s pásmem tanců a písniček na téma Jak šel Honza do světa. Kapela byla také dětská, vznikla
na ZUŠ a podala skvělý výkon (vedoucí paní Kateřina Weissová). Druhá část patřila velkému
a staršímu Libínu (tanečníky vede paní Petra Kišová) a jejich nejzdařilejším kouskům (např.
Doudlebské nebo Koním). Diváci podporovali všechny vystupující svým potleskem, atmosféra
v divadle byla opravdu velmi příjemná.
 Říjen 2019 - setkání pěveckých sborů na Mezinárodním sborovém festivalu hudebního
romantismu se letos 11. - 13. října konalo ve Vlachově Březí již po osmnácté. Vystoupení
školního sboru Fontána vedeného Mgr. Petrou Sovovou bylo součástí zahajovacího koncertu
a znamenalo pro nás velkou čest. Otisk Střední pedagogické školy zesílil i vyučující Mgr. Jan
Hovorka účinkující se svým Klarinetovým souborem Prachatice a Mgr. Martina Bošková
Pivoňková s oceněným sextetem ŠestTet za nejlepší provedení lidové písně.
 Listopad 2019 - konala se opět po létech na naší škole Pedagogická poema, celostátní
recitační přehlídka SPgŠ. Motto akce - „Slova jsou jako klíče. Když si vybereš správná, můžeš
s nimi otevřít jakékoliv srdce nebo zavřít něčí pusu.“
Ve dnech 6. – 9. 11. 2019 pořádá Střední pedagogická škola v Prachaticích 52. ročník
národní přehlídky středních pedagogických škol a pedagogických lyceí v přednesu, čtení
a improvizovaném vyprávění. Protože se přehlídka koná takřka v předvečer 30. výročí
listopadových událostí, které symbolickým cinkáním klíčů otevřely cestu zásadním
společenským změnám, zvolili organizátoři motiv klíčů i jako motto celé přehlídky.
O slavnostní zahajovací program v Národním domě ve středu večer se postaraly umělecké
soubory působící při škole, sólisté i pedagogové SPgŠ. Interpreti nominovaní z 21 škol z celé
České republiky pak v dalších dnech představili svá přehlídková vystoupení v Městském
divadle Prachatice ve dvou kategoriích – pro 1. stupeň ZŠ a pro seniory. Vedle toho je čekala
intenzivní práce v doprovodných seminářích a pracovních dílnách. Všichni účastníci obdrželi
pamětní listy.
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 Listopad 2019 - probíhá Festival poezie, letos ve spojení s mottem Otevři oči. Na chodbách
školy se objevují práce žáků z různých tříd, ať už se jedná o kaligramy, klasické básně či
trojrozměrné výtvory (podzimníčci). Další projekt zorganizovaly vyučující Mgr. Petra Sovová,
Mgr. Michaela Pártlová a Mgr. Marie Trnková. Jejich třídy 2. A a 3. A si prošly tradiční trasu
od autobusového nádraží k NDM, vybraly si konkrétní místo a k němu vytvořily báseň.
1. ročníky měly za úkol identifikovat dotyčné místo. Všechny texty (rozdílné úrovně, jak je
třeba podotknout) i s fotografiemi míst byly vylepeny na chodbách školy, aby je viděly také
ostatní třídy.
Celostátního festivalu Den poezie se letos zúčastnily i Kristýna Dolejší a Adéla Valentová, 3. B
s básní Herbst v dialogovém pojetí v německém jazyce.
 Prosinec 2019 - o tom, že s čerty ze Střední pedagogické školy jsou žerty, se přesvědčily děti
z dětské skupiny Portusáček ve středu 4. prosince. Tradiční mikulášská nadílka byla plná
smíchu, tance a básniček. Radost měli malí i velcí, děti i pedagogové. Čertovský tanec „Bubu“
vykouzlil úsměv u každého. Děti si odnesly zážitky a dárky, budoucí učitelé nenahraditelnou
zkušenost při práci s dětmi. Druhý den 5. prosince čerti spoluvytvářeli program na Velkém
náměstí. PaedDr. Ivana Bečvářová, vyučující dramatické výchovy.
 Prosinec 2019 - Karaoke pro speciální třídu ZŠ na Zlaté stezce se jako tradičně konalo
v tělocvičně školy. Bohatý pěvecký program zajistili sólisté i celé třídy SPgŠ. Děti ze ZŠ se
představily v pohybovém vystoupení na hudbu spolu se svými učitelkami. Všichni měli krásné
kostýmy i rekvizity. Za finanční dar přes 7 000,- (sbírka mezi žáky i učiteli) poděkovala
ředitelka školy a popřála nám krásné Vánoce.
 Prosinec 2019 - divadélko z Hradce Králové nás navštívilo po delší době s představením Život
a dílo W. Shakespeara. Dva mladí herci s humorem a nadsázkou předváděli ukázky z děl
a poskytovali informace o autorově životě, pobavili i poučili všechny třídy.
 Leden 2020 - žáci 1. ročníků navštívili v divadle představení Divadla Bolka Polívky s názvem
Don Quijote de la Mancha. Jde o tvořivé zpracování klasického díla, samozřejmě nesoucí
nezaměnitelnou stopu herce a mima B. Polívky.
 Březen 2020 - 10. 3. v dopoledních hodinách vyhlásila vláda ČR v souvislosti s pandemií
koronaviru (původem zřejmě z Číny) celostátní karanténu, školy byly uzavřeny, a s akcemi byl
na půl roku konec. Znovu jsme se ve škole sešli v září, ale omezení pro společné akce se tak
rychle měnila, že raději nic neorganizujeme. Ředitel školy Mgr. Antonín Krejsa zrušil také
plánované oslavy 70. výročí založení školy.
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2011, oprava fasády

Soutěže, přehlídky, ocenění (v různých oblastech)
Je pravidlem, že se zúčastňujeme se svými žáky soutěží, které odpovídají věkové kategorii i zaměření
školy. Je to výborná příležitost, jak zapojit nadané žáky a zároveň reprezentovat školu. Podívejte se
na přehled některých ocenění z pohledu vyučovacích předmětů.
Společenské vědy
 Říjen 2000 - 2. místo v historické soutěži Odkaz Jiřího z Poděbrad dnešku a zítřku získala za
svou práci Jaroslava Jiráňová (vedoucí práce Mgr. Jiří Slad, podotýkám, že to platí i pro další
oceněné práce, pokud není uvedeno jinak), organizátor Ekogymnázium Poděbrady.
 Květen 2008 – Tereza Schambergerová získala se svou prací 2. místo na krajské přehlídce
Středoškolské odborné činnosti v Českých Budějovicích.
 Duben 2010, červen 2010 – Lukáš Štěpánek, žák 4. ročníku, zvítězil v krajské přehlídce
Středoškolské odborné činnosti s prací Homosexualita versus křesťanství. A aby toho nebylo
málo, v červnu získal na celostátním kole skvělé 3. místo, i díky své verbální zdatnosti
a přesvědčivé obhajobě práce.
 Duben 2015 - na krajské přehlídce Středoškolské odborné činnosti v Českých Budějovicích
získala 3. místo Věra Hojdarová (4. B) se svou prací Norská hudba a Filip Koritar (4. B) čestné
uznání za práci o rockové hudbě. Základem v obou případech byly RPPP (ročníkové písemné
prezentační práce), na kterých žáci pracovali se svými vedoucími a které s žáky své třídy
dotáhla do odpovídající podoby po jazykové a stylistické stránce Mgr. Jana Pavlíčková.
 Duben 2017 - v DDM v Českých Budějovicích proběhla krajská přehlídka prací Středoškolské
odborné činnosti. V kategorii Teorie kultury, umění a umělecké tvorby svou práci s názvem
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Podoby Frankensteina v literatuře a filmu před porotou obhajovala Lucie Mrázová ze 4. B
(PL). Za pomoci patnáctiminutové prezentace představila svou práci, její cíle a výsledky
zkoumání a následně zodpověděla doplňující otázky odborné komise. Za své úsilí při
zpracovávání tématu, kvalitní provedení práce, originalitu a prezentační dovednosti byla
oceněna 3. místem (vedoucí práce Mgr. Barbora Pavlíčková).
Literatura, divadlo a mluvený projev
 Listopad 2001 – získali jsme tři hlavní ceny na Pedagogické poemě v Mostu (Petra Tejnorová,
Jana Zemanová, Ivan Studený).
 Březen 2002 – na soutěži amatérských divadelních souborů Štít města Prachatice získala Jana
Zemanová Cenu mladého talentu za roli Fatimy v představení Alchymista (soubor Dutam,
vedoucí Mgr. Marcela Haspeklová).
 Duben 2004 – soubor Rarášek (vedoucí PaedDr. Ivana Bečvářová) získal ocenění za nejlepší
pohádku (O princezně Máně) na soutěži Štítek města Prachatice.
 Říjen 2005 – na Pedagogické poemě v Liberci získala hlavní cenu v náročném oboru
improvizace Aneta Mazancová.
 Duben 2006 – souboru Rarášek se opět podařilo získat 1. místo na Štítku města Prachatice.
Třebaže se vedoucí souboru léčila ze zranění, žáci už dovedli pracovat samostatně na
Pohádce o Popelákovi.
 Leden 2007 – Tereza Schambergerová získala 1. místo v Literární soutěži Respekt v kategorii
Poezie. Pořádána byla v rámci kampaně All diferent – All Egall.
 Duben 2009 – divadelní soubor Dutam získal hlavní cenu na 37. ročníku přehlídky Štít města
Prachatice za hru Stopařův průvodce po galaxii na motivy knihy D. Adamse. Scénář a režie
Mgr. Marcela Haspeklová.
 Duben 2009 – v literární soutěži O cenu Filipa Venclíka získala 3. místo za svou práci
M. Ševčíková.
 Květen 2009 – téma literární soutěže Jak to vidí zvířata - vyhlásila ZOO na Hluboké.
V kategorii 1. a 2. ročníků SŠ naši žáci obsadili první tři místa (K. Němečková, J. Samková,
L. Kadeřávková).
 Listopad 2009 – na Pedagogické poemě v Litoměřicích byli za „inspirativní výkon“ oceněni
Jana Oupicová, Tereza Hamhalterová a Petr Pankratz. Ještě přivezli do Prachatic dvě Ceny
diváka.
 Listopad 2011- do Nové Paky odjeli vítězové školního kola Pedagogické poemy (Iva Janíková,
Jan Pichler, Jakub Šebest). Zúčastnili se přehlídky a řady zajímavých seminářů týkajících se
práce s mluveným projevem. Udělali nám velkou radost, protože všichni získali po jedné
hlavní ceně ve svých kategoriích (přednes, předčítání, improvizace).
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 Listopad 2012 - celostátní recitační soutěž Pedagogická poema v Přerově jsme obeslali třemi
uchazeči a získali jsme dvě ocenění v oblasti recitace a improvizace – Jan Pichler (4. A), Jakub
Šebest (4. A).
 Listopad 2012 – v celostátní rétorické soutěži pořádané v areálu Výstaviště v Českých
Budějovicích v souvislosti s konáním akce Vzdělání a řemeslo zabodovaly žákyně Mgr. Jany
Pavlíčkové – 1. místo Iva Janíková (4. B), 2. místo Míša Vařáková (3. C), 3. místo Daniela
Hečková 4. B).
 Únor 2013 - v literární soutěži Filipa Venclíka získala Nikola Lomnická (2. B) za svou báseň
3. místo. Navíc se jí dařilo i v německém jazyce, protože v okresní olympiádě postoupila do
krajského kola.
 Březen 2013 - soubor Rarášek získal 1. cenu v oblasti představení pro děti (vítězná pohádka
se jmenovala O princezně Ance) v soutěži Štítek města Prachatice.
.
 Březen 2013 - potěšil nás úspěch Anety Hřavové (4. B), která získala 2. místo v literární
soutěži Naším domovem je Evropa. Tu uspořádal Jihočeský kraj v rámci soutěže Evropa ve
škole.
 Červen 2013 - v závěru roku uspěla v literární soutěži Barbora Janíčková z 1. A, získala
v Boskovicích 2. místo v tvorbě poezie pro děti. V porotě zasedal i spisovatel Jiří Žáček.
 Listopad 2013 - na celostátním kole Pedagogické poemy v Odrách získali ocenění za své
výkony v kategorii předčítání a improvizace Adéla Paclíková a Kryštof Janda.
 Říjen 2014 - naši 3 soutěžící odjeli na Veletrh vzdělání a řemeslo do Českých Budějovic.
V rámci této akce se konala Celostátní rétorická soutěž, v níž dvě naše žákyně uspěly: 2. místo
– K. Karvánková (3. B), 3. místo - K. Roubíčková (1. B). Soutěž zahrnuje rétorické výkony
v českém a cizím jazyce.
 Duben 2015 – na Štítku města Prachatice zvítězil soubor Rarášek pod vedením PaedDr. Ivany
Bečvářové. Svou pohádku O chytrém Honzovi pak zahrál i pro naše žáky.
 Duben 2015 - T. Langová (3. A) získala 1. místo v literární soutěži Evropa ve škole.
 Listopad 2015 – Pedagogická poema se konala letos v krásném prostředí historického města
Kroměříž. S našimi soutěžícími jel ředitel Mgr. Antonín Krejsa a Mgr. Jana Pavlíčková (CJL).
Soutěžilo se v přednesu, předčítání a v improvizaci. Kromě soutěže se děvčata a vyučující
účastnili i seminářů zaměřených na přednes, což byl přínosný bonus.
Výsledky: zlaté pásmo - M. Plochová (2. B), titul mistr; stříbrné pásmo - M. Netáhlová (3. A),
titul tovaryš; bronzové pásmo - B. Wortnerová (1. A), titul učeň.
 Březen 2016 - v celostátní literární soutěži Karel IV. - Štít míru a sloup pokoje, kterou
pořádala SPgŠ Odry, získala 2. místo E. Truhlářová (2. C) s prací Zpověď Elišky Přemyslovny
(poezie).
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 Září 2016 – Simona Vacušková (2. A) zvítězila v 5. kole soutěže „Píšeme pro Deník“
(vyhlašovatel soutěže Prachatický deník). Téma článku bylo „Dejte mi šanci, chci makat“.
Kromě diplomu získal Simona pro svou třídu VIP exkurzi do JE Temelín.
 Listopad 2016 - 49. ročník národního kola Pedagogické poemy – přehlídky přednesu, čtení
a improvizovaného vyprávění - přivítala Vyšší odborná škola pedagogická a Střední
pedagogická škola v Litomyšli. Přehlídky se zúčastnily v kategorii Přednes Daniela Kutilová
(3. B), v kategorii Čtení Barbora Wortnerová (2. A) a v kategorii Improvizované vyprávění
Marie Netáhlová (4. A). Všechny tři se se svými výkony umístily ve zlatém pásmu.
 Březen 2017 - probíhalo jihočeské kolo přehlídky uměleckého přednesu Wolkerův Prostějov
v Třeboni s názvem Třeboň poetická. Naši školu reprezentovaly Štěpánka Tušlová (1. A),
Barbora Wortnerová (2. A) a Daniela Kutilová (3. B). B. Wortnerová získala čestné uznání za
přednes textu Ptakopysk od Miloše Macourka.
 Listopad 2017 - zlato z Pedagogické poemy putuje do Prachatic. Tradiční národní přehlídka
nejúspěšnějších recitátorů a improvizátorů středních pedagogických škol ČR, budoucích
učitelů mateřských škol a vychovatelů, je přehlídkou slova a lidského porozumění. Konala se
tentokrát ve městě Most. Žáci i pedagogové VOŠ sociální a SPgŠ Prachatice byli při tom.
Studentka prvního ročníku Eliška Malečková si odnesla zlatou cenu za interpretaci literárního
textu Bohumila Hrabala a její výkon patřil na přehlídce k nejpůsobivějším. Barbora
Wortnerová získala rovněž ocenění ve zlatém pásmu v kategorii improvizace a Jolana Rayová
v kategorii předčítání.
 Březen 2018 - Třeboň poetická, to je název recitační přehlídky a krajského kola celostátní
přehlídky přehlídky přednesu a divadla poezie Wolkerův Prostějov. A jak to letos dopadlo?
Ocenění: Eliška Malečková - čestné uznání za interpretaci textu Rozpolcený tulipán, Barbora
Wortnerová - čestné uznání za interpretaci textu Relativita strachu a nepřímý postup na
celostátní přehlídku Wolkerův Prostějov. Na setkání odborné rady pro umělecký přednes
bylo rozhodnuto, že se Barbora Wortnerová zúčastní Wolkerova Prostějova. Vyučující MgA.
Hana Patrasová postoupila na Wolkerův Prostějov s interpretací textu Slawomira Mrožka
Fakt!
 Květen 2018 - v literární soutěži pořádané Literární skupinou pro rozvoj tvůrčího psaní
(působící v Mense ČR) se skvěle umístila Eliška Truhlářová (4. C) v kategorii prózy. Získala
1. místo s prací nazvanou „Po bouři“.
 Listopad 2018 – Pedagogická poema v Čáslavi - samotná přehlídka nejtalentovanějších žáků
21 středních pedagogických škol byla zahájena ve čtvrtek kategorií přednesu. Naším želízkem
v ohni byla Štěpánka Tušlová s osobitou interpretací Chlebíčku od Tomáše Přidala. V pátek
ocenily děti z MŠ četbu Kristýny Maršalové. S její pohádkou O bludičce byl nadmíru
spokojený i sám lektor. Své umění předvedla také Jolana Rayová v kategorii improvizované
vyprávění. Jednotlivým vystoupením předcházela lopota a dřina v rozborových seminářích
pod taktovkou zkoušených lektorů, mezi kterými působila také naše MgA. Hana Patrasová.
 Listopad 2018 -naše skupina (10 Čechů, 10 Němců) z českoněmeckého projektu Čojč
s tématem ,,Papir und Štift" byla pro velký úspěch pozvána až do Pardubic. Ve městě,
známém výrobou perníku, se konal Pardubický česko-německý divadelní festival. Zde jsme
předvedli představení rovnou dvakrát pro dvě věkové skupiny. Cesta do Pardubic a zpátky
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z Pardubic byla složitá a náročná, ale za účast na známém festivalu to stálo. Byli jsme (jako
všichni ostatní Češi) obohaceni o němčinu v praxi. Účastnice z naší školy: Karolína Bednářová,
Kristýna Dolejší, Barbora Pecková, Michaela Schwingerová.
 Listopad 2019 - po několika létech se konala na naší škole Pedagogická poema, celostátní
recitační přehlídka SPgŠ. „Slova jsou jako klíče. Když si vybereš správná, můžeš s nimi otevřít
jakékoliv srdce nebo zavřít něčí pusu.“ To je motto soutěže, která se postupně proměnila ze
soutěže spíše v přehlídku zajímavých výkonů a studnici inspirace pro jednotlivé účastníky.
Všichni obdrželi pamětní listy, ale hlavně získali mnoho zkušeností na vystoupeních,
odborných seminářích a workshopech.

Výtvarná výchova
 Květen 2001 – 1. místo (kategorie 17 – 21 let) získala v literární a výtvarné soutěži Evropa ve
škole Martina Soukupová.
 Duben 2002 – 1. místo ve výtvarné soutěži Evropa ve škole získala Daniela Šimonová.
 Duben 2004 – v krajském kole soutěže Evropa ve škole získala ve své kategorii 1. místo
Tereza Spudilová. Navíc se jí podařilo získat stejné ocenění i v kole celostátním s malbou
Života bez kultury je jen půl (vedoucí Mgr. Jiří Stejskal). Vítězové této literární a výtvarné
soutěže se setkali na týdenním pobytu v Německu.
 Březen 2009 – v celostátní fotografické soutěži (pořádané Sdružením historických sídel Čech
a Moravy) na téma Mladí propagují památky získala 2. místo Nikol Frajkorová.
 Duben 2012 – žáci výtvarné specializace 3. A se pod odborným vedením Mgr. Ivany Blažkové
zúčastnili výtvarné soutěže Moje Veličenstvo kniha, kterou už několikátým rokem vypisuje
ekologické centrum v Brně. Žáci vytvořili rozmanité artefakty (knihy básní, přísloví, ilustrace,
knihu v podobě hrací kostky atd.). V kategorii 15 – 18 let nakonec získala 2. místo Marika
Karbáčová s hmatovou knihou pro nevidomé a 3. místo Pavel Simet s trojrozměrnou knihou
v podobě fotoaparátu.
 Červen 2014 - žákyně A. Doudová získala 1. místo a žákyně M. Zíková 2. místo v soutěži Moje
Veličenstvo kniha. Obě chodily do 2. B a výtvarně je vedl Mgr. Jiří Stejskal.
 Červen 2015 - do Prahy s paní Krafčikovou odjely žákyně 2. B Radka Chaloupková a Pham Tra
My převzít ceny za soutěž Úřadu pro ochranu osobních údajů s názvem „Moje soukromí!
Nekoukat! Nešťourat!“ Vybraly si výtvarnou část a za své práce získaly 1. a 3. místo.
 Březen 2018 - ŽIJU NA STATKU - je tématem výtvarné soutěže, vyhlášené Nadějí Písek.
Letošní kolo obesílají žáci obou prvních ročníků více než desítkou tematických kreseb
a kombinovaných technik. Výtvarné práce tak nepřinesou jenom radost z dosažených
výsledků, ale slouží především jako metodický materiál odborného předmětu. V kategorii SŠ
se na 1. místě ocitla T. Šefránková, na 2. místě V. Staňková (obě z 1. A). Čestné uznání
obdržely A. Valentová a A. Pavelková. Žáky 1. ročníků připravili vyučující PaedDr. Ivana
Bečvářová a Mgr. Jiří Stejskal.
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Tělesná výchova
Žáci školy se pravidelně účastní soutěží každoročně vyhlašovaných okresní radou Asociace školních
sportovních klubů. Aktivity jsou rozmanité - volejbal, basketbal, florbal, snowboard, sjezdové
lyžování, přespolní běh, atletický pohár, plavání. Vždy se snažíme o co nejlepší výsledky a především
o to, aby tělesná zdatnost žáků neklesala (napsala vedoucí komise Mgr. Srchová).

Za největší úspěchy komise TV považuje:
 plavání - 2012 – 1. místo v krajském kole a postup do kola republikového, další postup do
republikového kola v roce 2013
 volejbal - 2013 – mimořádným úspěchem ve sportovní historii školy je získání 3. místa
v krajském kole soutěže ve volejbalu. Naše družstvo ho získalo v souboji s družstvy, která
trénují na profesionální úrovni. Vedla a povzbuzovala Mgr. Marie Weissová, na tréninku se
podílely Mgr. Eva Srchová a Mgr. Jaroslava Tokárová. Místem zápolení byl Jindřichův Hradec.
 basketbal – 2006 – 1. místo v okresním poháru, postup do krajského kola
 stolní tenis – 2006 – 1. místo v okresním poháru
 atletický pohár – říjen 2001 – 1. místo v okresním kole Středoškolských her v atletice
(v okresních kolech se na čelních pozicích umisťujeme často, na krajských kolech bojujeme se
silnou konkurencí podle svých sil), 2016 – 3. místo v krajském kole, 2017 – 2. místo
v krajském kole).
 florbal – 2016 a 2018 – 3. místa v krajském kole
 snowboard – 2008 – 2. místo v republikovém finále družstev, 2009 – 1. místo v krajském kole
družstev, 2010 – 3. místo v republikovém finále družstev, 2011 - 2. místo v republikovém
finále družstev, 2012 - 2. místo v republikovém finále družstev
 obří slalom – 2009 – 3. místo v krajském kole jednotlivců
 orientační běh – v 1. kole jarní ligy 2009 – 1. - 3. místo
Každoročně pořádáme povinné kurzy:
 plavecký v plaveckém bazénu v Prachaticích pro 1. ročníky
 lyžařský v Peci pod Sněžkou v hotelu Energetik (učíme základy sjezdového a běžeckého
lyžování ve spojení s metodikou výuky) pro 2. ročníky
 turistický v Petrovicích u Sušice v penzionu Tereza (pobyt v přírodě, lanový park, vodácký
výcvik, outdoorové aktivity) pro 3. ročníky
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Další akce komise:
 zajišťujeme nácvik základů sebeobrany
 zabezpečujeme besedy o zdravé výživě
 organizujeme různé celoškolní pohybové soutěže, např. Vyšplháme na Sněžku, Obejdeme
zeměkouli, Přeplaveme kanál La Manche, Maratón sportovních her. Třídy soutěží v delším
časovém úseku podle zadaných kritérií, mohou se zapojit i vyučující školy. Cílem je podpora
pohybových aktivit jako protiváha těch sedavých.
 spolupodílíme se na organizaci Dne ochrany člověka za mimořádných situací
za komisi TV Mgr. Eva Srchová
Hudební výchova
 Duben 2008 – na hudební soutěži pro žáky SPgŠ získal 1. místo ve své kategorii (hra na
kytaru) Petr Štěpánek. Soutěžících bylo více, vedli je Mgr. Eva Mašková a Mgr. Petra Kůsová.
 Listopad 2011 – na Hudebním festivalu v Krnově získalo 2. místo duo Natálie Kubištová
a Jana Kubešová v kategorii Malé vokální soubory. Další žáci získali ocenění poroty „za humor
v písni“ a za „ stylové provedení populárních písní“.
 Únor 2012 - na Hudebním festivalu (opět)v Krnově se nám podařilo získat 3. místo
v kategorii hra na klavír a čestná uznání v kategoriích klasický zpěv a malé vokální skupiny.
Největším přínosem však je zkušenost, kterou přináší porovnání výkonů (vedoucí žáků Mgr.
Eva Mašková, Mgr. Petra Kůsová).
 Březen 2013 - po dlouhých létech organizovala naše škola Hudební festival středních
pedagogických škol z celé republiky. Hlavní tíhu příprav a organizace nesl ředitel školy Mgr.
Antonín Krejsa a Mgr. Jiří Vopálka jako vedoucí předmětové komise Hv spolu s ostatními
vyučujícími. Z našich účinkujících se nejlépe umístili: M. Semmelbauerová (4. A) – 1. místo
(sólový klasický zpěv), T. Debnarová (4. B) – 2. místo (sólový zpěv muzikálový a pop), pěvecké
kvarteto pod vedením paní P. Kůsové (L. Lovčíková, M. Vařáková, V. Bílková, J. Peklová) –
2. místo (malé vokální skupiny), pěvecký sbor Fontána pod vedením Mgr. Petry Kůsové –
bronzové pásmo.
 Březen 2013 - v Listech Prachaticka byl uveřejněn článek o naší absolventce Natálii Kubištové,
která se probojovala do finále soutěže Superstar. Všichni jsme jí drželi pěsti, aby se jí i nadále
dařilo. Bohužel v dalším kole Natálka už neprošla, přesto v těch předchozích zúročila svou
dlouholetou práci a předvedla vynikající výkon.
 Březen 2014 – Hudební festival SPgŠ se konal opět v Prachaticích. Z naší školy nejlépe
uspěly: 2. místo – pěvecké kvarteto Bylo nás pět (S. Horková, R. Ovčáčková, M. Studená,
K. Lučanová), 3. místo – K. Bošková (klavír), 3. místo – K. Šimsová (muzikál, pop).
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 Duben 2014 - naše žákyně V. Bílková (4. C) se probojovala do finále soutěže Hlas Česko
Slovenska. Zařadila se do týmu porotce Majka. Bohužel, tzv. rozstřelu se už konkurenci
neubránila.
 Březen 2015 - do Karlových Varů na letošní Hudební festival SPgŠ vyrazil z naší školy celý
autobus žákyň pod vedením ředitele Mgr. Antonína Krejsy, vyučujících Mgr. Petry Kůsové
a Mgr. Martiny Pivoňkové. Všichni se poctivě připravovali, což se odrazilo i v chvályhodných
výsledcích: Fontána - umístění ve stříbrném pásmu, Kvartet SPgŠ (malé vokální soubory) 1. místo, K. Šimsová, S. Horková (muzikál, populár) - 2. místo, R. Ovčáčková (klasický zpěv) 3. místo.
 Únor 2016 - malá delegace z naší školy odjela na Hudební festival do Krnova. Pedagogický
doprovod se sestával z ředitele školy Mgr. Antonína Krejsy a vyučující HV Mgr. Petry Kůsové.
Reprezentovali nás: M. Jelínková (4. B), A. Lebedová (3. A, muzikál), M. Müller (4. B). Naše
delegace získala dvě 3. místa - za muzikál a za vokální soubory (konkrétně šlo o trio složené
ze všech našich účastníků (na přípravě žáků se podílely zejména Mgr. Petra Kůsová a Mgr.
Martina Pivoňková).
 Březen 2017 - žáci naší školy odjeli pod vedením Mgr. Petry Kůsové a Mgr. Martiny Pivoňkové
soutěžit na 40. Hudební celostátní festival středních pedagogických škol do Brna. Soutěže
probíhaly v těchto kategoriích: sólový zpěv muzikálový i klasický, sólové nástroje, hra na
klavír, vokální skupiny a pěvecké sbory. Vybojovali jsme krásná umístění: v kategorii sólový
zpěv muzikálový získala 2. místo Anna Lebedová, ve hře na klavír dosáhla 2. místa Veronika
Pešková, Dagmar Chalupová získala čestné uznání za hru na akordeon, pěvecký sbor Fontána
obsadil bronzové pásmo a vokální soubor ŠestTet svou kategorii vyhrál.
 Červen 2018 – žákyně napsala - rozhodly jsme se zakončit náš úspěšný a jako vždy
nepředvídatelný školní rok ještě více nečekanou událostí, která se odehrávala v srdci naší
země, a to v Praze. Spolu s Annou Malechovou a Pavlínou Bujnovskou jsme se vydaly na
soutěž zvanou STARS WAY FESTIVAL předvést naše pěvecké schopnosti. Vše, včetně velmi
zajímavé atmosféry, se odehrávalo v divadle Metro v Praze. Přesto, že jsme soutěžily
v různých kategoriích, byly jsme si vzájemně oporou a utvrdily se ve faktu, že „pedárnice“ drží
vždy při sobě. Pak nastala slavnostní chvíle vyhlašování pozic, která byla prezentovaná
v ruštině, takže jsme se výsledky dozvídaly s menším zpožděním. Anna Malechová se ve své
kategorii umístila na 3. místě, Pavlína Bujnovská získala stříbro ve své kategorii a já, Kristýna
Sinová, jsem se až po ukončení vyhlášení výsledků soutěže dozvěděla, že jsem byla oceněna
1. místem. Kdybych měla popsat tento den jednou větou, byla by to tato: „Naděje vyhasíná
až tehdy, kdy v ni přestaneme věřit“, což byl v našem případě pravý opak. Odnesly jsme si
odsud obrovské pěvecké a komunikační zkušenosti, mnoho zážitků a počínající přátelství tří
dívek, které spojuje láska k hudbě. Kristýna Sinová 4. B.
 Únor 2019 - pěvecký sbor Fontána se zúčastnil již 41. ročníku celostátního Hudebního
festivalu středních pedagogických škol v Kroměříži. Poslední únorové dny byly naplněné
příjemnou hudbou, atmosférou a skvělým programem. Ve všech kategoriích byla veliká
konkurence, ale i tak se žáci SPgŠ Prachatice neztratili a uspěli v několika kategoriích.
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Prachatické kvarteto (Anna Malechová, Zuzana Novotná, Klára Jakoubková a Adéla
Petroušková) obsadilo 3. místo. Kateřina Čechová svým výkonem v pop music obsadila
3. místo. Kristýna Sinová v této kategorii získala Čestné uznání. Úspěchu jsme dosáhli také
v kategoriích nástrojové hry - 2. místo ve hře na klavír si vybojovala Veronika Pešková
a v kategorii Instrumentální soubory získaly 2. místo Simona Vacušková a Victoria Pelcová.
Pěvecký sbor Fontána se umístil bronzovém pásmu a dostal zvláštní cenu za provedení lidové
písně „Moje milá je z Rájova“. Veliké díky patří naší sbormistryni Mgr. Petře Sovové za pevné
nervy a skvělé vedení, a také Mgr. Antonínovi Krejsovi, Mgr. Martině Pivoňkové a paní
vychovatelce Petře Kišové, kteří nás po celé tři dny podporovali. Magdalena Talířová 4. B.

Cizí jazyky
Na naší škole se vyučuje převážně anglický jazyk a v oboru Pedagogické lyceum i druhý cizí jazyk,
kterým je jazyk německý. Kromě výuky ve speciální učebně (tzv. jazyková laboratoř s mnoha
technickými „vychytávkami“, které zefektivňují výuku) se žáci zapojují se svými vyučujícími do řady
dalších aktivit – návštěvy divadelních i filmových představení v cizím jazyce, soutěží, exkurzí do
zahraničí (Anglie, Německo, Rakousko), v příhraničních oblastech i do exkurzí v rámci pedagogické
praxe.

Ze získaných ocenění uvádíme:
 Únor 2015 - blahopřejeme vítězům celostátní soutěže v německém jazyce vyhlášené
nakladatelstvím Hueber. V kategorii vyprávění s prací “Deník Emmy” získali 1. místo.
Jmenovitě se tým skládá z těchto žáků třídy 3. B: Kláry Tažejové, Lucie Jílkové, Věry Krocové,
Tra My Pham, Matěje Miškovského.
 Únor 2016 – účastnili jsme se okresního kola Olympiády v anglickém jazyce, konaného
v DDM Prachatice. Soutěžili ve třech disciplínách: Listening, Conversation, Role play. Ve veliké
konkurenci studentů z gymnázií naše studentka Barbora Wortnerová získala třetí místo ve
své kategorii – SŠ.
 Březen 2016 - Tereza Vondrů (1. B) obsadila 2. místo v krajském kole Olympiády v německém
jazyce. Zaostala jen o půl bodu za vítězem.
 Duben 2016 - Vít Kovář (2. C) vybojoval 1. místo s postupem do finále v krajském kole
soutěže v německém jazyce Jihočeský knihomol. Soutěž pořádá Goethův institut v Českých
Budějovicích.
 Květen 2016 - ve 2. ročníku celostátní soutěže "Mentální mapa v anglickém jazyce" účastníci
kreativním způsobem zpracovali formou koláže život a dílo Williama Shakespeara. Práce
vytvořené v anglickém jazyce byly zaslány do SPgŠ Odry, kde porota složená z vyučujících
uměleckých předmětů a angličtinářů vybrala nejlepší díla. Soutěže se zúčastnilo celkem sedm
středních pedagogických škol. V I. kategorii se na druhém místě umístila Simona Vacušková
(1. A). V této kategorii soutěžily i Nicola Sekyrová a Klára Veselá (1. B), ty se umístily na místě
pátém. Ve II. kategorii se Karolína Vanišová (2. A) umístila na desáté příčce.
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 Říjen 2016 - žáci 2. B se se svou vyučující angličtiny účastnili soutěže Euroscola, kterou
organizoval Evropský parlament. Žáci druhých a třetích ročníků středních škol z celé republiky
zasílali své práce. Výsledné video doplněné o anglické titulky Mgr. Barbory Pavlíčkové bylo
zveřejněno na stránkách Evropského parlamentu a usilovalo o to, aby se žáci stali YouTubery
Evropského parlamentu (https://www.facebook.com/epiopraha/videos/). Zástupci SPgŠ
Prachatice si zvolili téma Filmová cena LUX a vytvořili čtyřminutové video, které přibližuje
cenu LUX veřejnosti. Žáci si rozdělili role tak, aby se na výsledném díle podílela téměř celá
třída. Vyzkoušeli si například, že práce režiséra i střihače je značně obtížná a že sepsat
dialogy, do kamery předříkat text či vytvořit rekvizity stojí značné úsilí a mnoho času.
Nakonec se 2. B podařilo probojovat mezi nejlepší a nesledovanější videa, a tak se v březnu
třída podívala do Štrasburku.
 Březen 2017 - po týdnech náročných příprav se 19 zástupců třídy 2. B vypravilo na dvoudenní
návštěvu jednoho z předních měst Evropské unie – do Štrasburku, aby zde na setkání
výherců mezinárodní soutěže Euroscola reprezentovali naši školu i Českou republiku. První
den jsme prošli křížem krážem historické centrum tohoto francouzského města, navštívili
katedrálu Notre Dame de Strasbourg, čtvrť Petit France, obdivovali nábřeží řeky Ill lemované
hrázděnými domky a odpoledne jsme zavítali i do moderní části města, ve které sídlí instituce
EU, jako např. Evropský parlament, Mezinárodní soud pro lidská práva nebo Rada Evropy.
Druhý den, 17. 3. 2017, nás čekal nabitý program uvnitř Evropského parlamentu. Po sérii
bezpečnostních kontrol jsme byli usazeni v kruhovém jednacím sále EP, ve kterém spolu
s námi bylo dalších cca 400 studentů z 21 členských států EU. Zástupce každé přítomné školy
představil svou zemi a školu ostatním; za SPgŠ Prachatice vystoupila Tereza Tomanová. Poté
si žáci nasadili sluchátka a za pomoci simultánního překladu přítomných tlumočníků (FJ, AJ,
NJ) si vyslechli projevy představitelů EU, ve kterých se dozvěděli nejen to, jak funguje
Evropský parlament, ale i jaké záležitosti Evropy jsou aktuálně řešeny. Posléze žáci kladli
dotazy, diskutovali s hlavním řečníkem a vyzkoušeli si i hlasování. Odpolední program byl
věnován hře Eurogame zaměřené na všeobecné znalosti, jazykové kompetenci a spolupráci
mezi rozdílnými národnostmi. Ve finále této soutěže se ocitl i čtyřčlenný tým, jehož členkou
byla reprezentantka ČR Zdenka Franzová. Druhou část odpoledne strávili žáci debatou nad
aktuálními problémy EU. V menších skupinkách hledali jejich východiska a připravovali si
argumenty do následné diskuze, které se poté opět účastnilo všech 400 žáků. Tato jedinečná
zkušenost přiměla žáky nejen hovořit cizím jazykem, ale i navázat kontakty s žáky z jiných
zemí. Vrcholným bodem programu Euroscoly bylo vyslechnutí hymny EU – Ódy na radost. Po
předání dárků žákům i jejich učitelům se účastníci rozjeli stovky a tisíce kilometrů zpět do
svých rodných zemí. Díky této neopakovatelné zkušenosti se všichni účastníci mohli na jeden
den vžít do kůže europoslanců a z blízka nahlédnout do míst, ve kterých se rozhoduje
o budoucnosti Evropy. Zároveň měli možnost na multikulturních setkáních procvičit svou
angličtinu a němčinu, získat nové kontakty a navázat nová přátelství. Nelitujeme dlouhých
a náročných příprav, protože jsme si oba dny velmi užili – stálo to za to! Za celou výpravu
organizátorka Mgr. Barbora Pavlíčková.
 Březen 2017 - další úspěch v oblasti německého jazyka. M. Netáhlová (3. B) získala v krajském
kole Olympiády v německém jazyce skvělé 3. místo.
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 Únor 2018 - na sv. Valentýna se dva žáci naší školy (Barbora Wortnerová a Adam Brož) hrdě
vydali k branám DDM Prachatice, aby zde prokázali své schopnosti v okresním kole
Olympiády v anglickém jazyce. Svůj um museli prokázat v disciplínách: Poslech a Konverzace
na vylosovaná témata. A jak jsme v tomto nesmírně vyrovnaném klání uspěli? V konkurenci
studentů z Gymnázia Vimperk a Prachatice naše Barbora obsadila skvělé první místo
s postupem do krajského kola! Adamovi bohužel uteklo 3. místo o půl bodu. Oběma našim
bojovníkům gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci.
 Únor 2018 – třetího ročníku celostátní soutěže Mentální mapa v anglickém jazyce 2018 se
účastnila Lenka Beerová ze 3. A, jejíž práce napsaná pouze v anglickém jazyce byla zaslána do
SPgŠ Odry. Porota složená z vyučujících uměleckých předmětů a angličtinářů vybrala nejlepší
práce. Soutěže se zúčastnilo celkem pět středních pedagogických škol z celé České republiky.
Ve své kategorii získala Lenka 17 bodů z 20 a obsadila skvělé 2. místo. Porota ocenila
především vysokou úroveň použitého jazyka, estetický dojem a originalitu zpracování.
 Březen 2018 - Tereza Vondrů (3. B) obsadila výborné 1. místo v krajském kole Olympiády
z německého jazyka s postupem do celostátního kola. V ústředním kole se umístila na
3. místě.
 Březen 2018 - po dlouhé době se SPgŠ podařilo probojovat do krajského kola Olympiády
v anglickém jazyce. Tento úspěch slavila Bára Wortnerová ze 3. A, která naši školu
reprezentovala v Českých Budějovicích, kde se tato prestižní soutěž konala. Z 90 možných
bodů se jí podařilo získat 81. I když to na postup do celostátního kola nestačilo, jedná se
o skvělý výsledek.
 Duben 2018 - Veronika Schusterová a Magdaléna Talířová se zúčastnily 3. ročníku soutěže
předčítání v německém jazyce Jihočeský knihomol, která se uskutečnila v Goethe centru
České Budějovice. Každý ze zúčastněných přečetl v německém jazyce úryvek z knihy Erebos,
jejíž autorkou je Ursula Poznakovski z Rakouska - držitelka ceny za literaturu pro mládež
z roku 2011. Malý prostor Goethe centra byl naplněn velkými výkony. Verča Schusterová se
ve své kategorii umístila na krásném 2. místě a Magda Talířová si dramatickým projevem
vybojovala 1. místo v kreativní kategorii.
 Únor 2019 - v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce se podařilo navázat na loňský
úspěch – i letos zvítězil favorit ze SPgŠ, a probojoval se tak do kola krajského. Nejlepším
angličtinářem Prachaticka v kategorii III. A se stal Adam Brož z 2. B.
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Fasáda školy (do roku 2011)
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9 Informační a komunikační technologie na naší škole
Ty prošly v posledních létech opravdu bouřlivým rozvojem, který stále pokračuje. I když ve školství
často chybí finanční prostředky, vedení naší školy vždy dbalo na to, abychom ani v této oblasti
nezaostali.
Metodikem IT technologií a naším ochotným rádcem a pomocníkem (občas si zoufajícím) je na škole
Mgr. Libor Nechoďdomů.
Základní informace v datech:
 Leden 2000 – došlo k zavedení internetu do hlavní budovy školy, žáci přispívají na osobu 100
Kč a mohou ho neomezeně využívat pro studijní účely.
 Červen 2002 – poprvé se uvažuje o zřízení speciální počítačové učebny; příští školní rok se
začne s proškolením učitelů v základní obsluze PC.
 Leden 2003 – Mgr. Libor Nechoďdomů se stal se metodikem informačních technologií
a správcem počítačové sítě školy.
 Září 2003 – v počítačové učebně na Gymnáziu v Prachaticích začalo školení v počítačové
gramotnosti pro vyučující (2 úrovně – začátečníci, pokročilí). Zpočátku ne všichni učitelé byli
nadšeni, ale časem všichni ocenili možnosti, které ICT poskytují.
 Srpen 2006 – od nového školního roku začala fungovat počítačová učebna s 15 místy u PC.
Prioritně slouží k výuce předmětu Výpočetní a počítačová technika, ale ve volných hodinách
je k dispozici i pro jiné předměty. Na její existenci mají největší podíl zásluh Mgr. Antonín
Krejsa a Mgr. Libor Nechoďdomů. Brzy pak následovalo zřízení druhé učebny, která zároveň
slouží pro výuku psaní na stroji (obor PL).
 2009 – ve škole se z podnětu ředitele začaly instalovat interaktivní tabule dvou typů (Smart,
Activboard), vyučující se postupně proškolovali v jejich obsluze. Podle finančních možností
školy se postupně pořizují notebooky pro učitele.
 2010 – pokračovalo naše průběžné proškolování (nová verze Activboardu), občas jsme si už
i vyměňovali získané zkušenosti na poradách (např. v říjnu aktivity na interaktivní tabuli
Smart ukázaly ostatním Mgr. Ivana Blažková a Mgr. Marie Weissová).
 Září 2011 – podařilo se „rozchodit“ dvě novinky. Jednou je volba jídel prostřednictvím
internetu tak, jak to již rok funguje na horním DM, kde se stravují naši žáci a Gymnázium
Prachatice. Druhou je elektronická třídní kniha (program Bakaláři), která mimo jiné
umožňuje také okamžitý zápis známek a k níž mají přístup žáci i jejich rodiče prostřednictvím
speciálních hesel. V dotazníkovém šetření z loňského roku o něj mělo zájem značné procento
rodičů. Učíme se průběžně využívat všech možností, které nám tento promyšlený systém
poskytuje.
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 Říjen 2013 – absolvovali jsme školení obsluhy nové verze Smart notebooku 11 a jeho
fungování si vyzkoušeli přímo na svých noteboocích pod vedením zkušené lektorky. Vyučující
ocenili hlavně názornost a zajímavé novinky v aplikaci.
 Duben 2014 - několik učitelů se v souvislosti s testovacím systémem NIQES, který uvedla do
chodu ČŠI, zúčastnila školení v prostorách zařízení Albatros v Prachaticích. V praxi si na PC
vyzkoušeli možnosti testování žáků. Naše škola se v červnu zúčastnila testování 2. ročníků
v anglickém jazyce, které se prostřednictvím tohoto systému realizovalo.
 Květen 2014 - vyučující cizích jazyků absolvovali školení v obsluze jazykové laboratoře, aby
mohli využívat dokonale všech možností tohoto zařízení. Školení probíhalo formou
videokonference.
 Srpen 2014 – absolvovali jsme školení v obsluze hlasovacího zařízení k Activboardu a dále
také školení v obsluze programu Bakaláři.
 Březen 2015 – už v minulém školním roce se na základě tragického incidentu (smrtelné
zranění žáka psychicky nemocnou osobou v prostorách jedné české školy) rozvinula veřejná
diskuse o nutnosti zabezpečení vstupu do školních budov. V reakci na to pak kraje i školy
přijímaly opatření k zajištění větší bezpečnosti žáků a učitelů. Na naší škole se akce uzavřela
v březnu příštího roku, kdy byly ve vestibulu školy instalovány bezpečnostní dveře na čip
a kamera. Čip zároveň slouží i při odběru stravy a při vstupu do šaten.
 Listopad 2014 - ČŠI zavedla informační a testovací systém IEPIS, do kterého jsme už zadali
informace o škole, dále jeho prostřednictvím začínáme odesílat hlášení o úrazech a budeme
absolvovat inspekcí požadovaná testování (loni to byl AJ ve 2. ročnících).
 Květen 2015 - v obou počítačových učebnách proběhlo testování organizované ČŠI. Bylo
zaměřeno na 3. ročníky středních škol a na oblast přírodních věd. U nás byla určena
k testování třída 3. B (PL). Obsahově se test týkal biologie, chemie, fyziky a matematiky, čítal
celkem 60 otázek, časový limit byl 75 minut. Jednoduchý opravdu nebyl. Ihned po skončení
testu obdržel žák informaci o výsledku v procentech, později si mohli žáci stáhnout pod svým
heslem podrobné výsledky. Inspekce si mapuje úroveň vědomostí v této oblasti. Pro nás je
ale problémem to, že výuka FY a CHE končí na SPgŠ nejdéle ve 2. ročníku.
 Říjen 2015 - ředitel školy nechal instalovat na chodbu elektronickou tabuli, kde se zobrazuje
jak suplování, tak jídelníček, aktuální zprávy i fotografie ze školních akcí. Zároveň přibyl i tzv.
„kiosek“, zařízení s dotykovou obrazovkou, kde lze vyhledat aktuální pozici učitele i žáka.
 Listopad 2016 - testování 3. ročníků v oblasti přírodních věd nařídila ČŠI. Proběhlo v učebně
počítačů. Žáci měli ihned po skončení testu možnost stáhnout si orientační výsledkové skóre.
 Únor 2017 - ve škole byl zaveden čipový systém na otvírání šaten. Čip slouží také ke vstupu
do hlavní školní budovy a na odebírání obědů. Končí éra zapomínání klíčů, začíná éra
zapomínání čipů! Inu, modernizace pokročila.
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 Červen 2017 – Mgr. L. Nechoďdomů instaloval do učebny č. 17 zcela nové počítače, rychlé
jako blesk, dále upravoval síť na škole, aby se k programu Bakaláři mohla připojit i VOŠ.
 Březen 2018 - vyučující během jarních prázdnin absolvovali kromě samostudia i dvoudenní
studium týkající se ICT (oblast nové verze programu SMART na interaktivních tabulích, práce
s cloudovým úložištěm dat a jeho využití ve výuce, nových technologií v matematické
a finanční gramotnosti).
 Listopad 2018 - nový program Školka hrou na interaktivní tabuli v učebně č. 40 prozkoumali
se svými učiteli žákyně 3. a 4. ročníků (akci zajišťují Mgr. Libor Nechoďdomů a vyučující
pedagogické praxe).
 Duben 2019 - inovace a zprovoznění školního rozhlasu, který se na léta před tím odmlčel, se
stala skutkem. Nejraději ho používá k rychlé informaci pro žáky ředitel školy.
 Červenec a srpen 2019 – proběhly opravy a údržba během prázdnin (počítačová síť, nový
server RACK). Do práce se zdatně zapojil i nový školník pan Balcer.
 Jaro 2020 – coronavirus, od března do prázdnin byla škola uzavřena, praktikovala se
distanční výuka různými způsoby – maily, výukovými videi, využití programu Bakaláři a jeho
nových aplikací, které byly za pochodu vyvíjeny (např. umožnily testování žáků, zasílání zpráv
rodičům i žákům, umožnily využívat výukové materiály k některým tématům).
 Říjen 2020 – a je to tu zase, SŠ školy byly v souvislosti s pandemií uzavřeny minimálně do
2. 11. Na schůzi jsme probírali možnosti distanční výuky, která je v tomto období již povinná
ze zákona. Kromě předchozích způsobů výuky nám Mgr. Pártlová předvedla možnosti Google
meet (vidokonference, výuka v reálném čase s obrazem i zvukem). Mgr. Nechoďdomů nás
seznámil se školním systémem Office 365, který má podobné funkce. Doufáme, že se co
nejdříve hygienická situace zlepší a my se opět se žáky setkáme ve škole.

Budova školy v 1. polovině 20. století (ze sbírek Prachatického muzea)
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10

Všehochuť

Je to jako v životě – zkrátka ne všechno se dá utřídit, ale nezachytit to by byla škoda. Najdete tu různé
zajímavosti, veselé i smutnější události svázané se školou.
 Únor 2001 - adopce na dálku – žákyně Jana Zemanová zorganizovala na základě přednášky
s názvem „Rwanda – synonymum bídy a utrpení“ na celé škole sbírku, která umožnila
podporu osiřelého dítěte z Afriky. Sbírka se konala každý rok a zajistila za cca 7 000,- Kč
obživu, školní docházku a léčení pro jedno dítě. Akce pak pokračovala i poté, co první
adoptované dítě začalo pracovat. Druhé dítě (dívka Shilparani), které jsme řadu let
podporovali, je z Indie a v současnosti už také pracuje, učí malé Indy.
 Říjen 2001 – v souvislosti s teroristickým útokem v New Yorku se i u nás v ČR začala řešit
oblast civilní ochrany, která byla dlouhodobě spíše zanedbávána. Žákyně tehdejšího
3. ročníku balily ve skladu CO staré plynové masky určené k likvidaci. Škola měla být
vybavena novými maskami, ale k tomu už nikdy nedošlo.
 Listopad 2001 – zemřel dlouholetý vyučující školy Ing. Vratislav Francl.
 Listopad 2001 – na školu zavítal tehdejší ministr školství Eduard Zeman.
 Leden 2002 – Mgr. Marcela Haspeklová tři roky vedla kurz angličtiny pro vyučující školy, kteří
chtěli získat nové jazykové dovednosti nebo si je oživit a posílit. Kurz byl hrazen v rámci
dalšího vzdělávání odborem školství Jihočeského kraje.
 Červen 2002 – jednalo se o tom, zda bude moci žák Ivan Studený (v té době už
třiadvacetiletý) studovat současně 2. a 3. ročník. Nakonec po konzultaci s krajem svolení
získal a podařilo se mu úspěšně oba ročníky zvládnout formou prezenčního studia
v kombinaci s komisionálními zkouškami. Zatím byl jediný v historii školy.
 Září 2002 – po povodních, které zasáhly značnou část republiky, se i na naší škole uspořádala
sbírka. Její výtěžek putoval do DD v Žíchovci do ZŠ ve Střelských Hošticích. Na povodňové
konto města Prachatice doputoval také výtěžek z koncertu pořádaného SPgŠ v divadle.
 Říjen 2002 – obdrželi jsme děkovný dopis od organizace UNICEF za účast v humanitárním
projektu Adoptuj panenku, zachráníš dítě. S žáky 4. ročníků oboru VHČ (Výchovná
a humanitární činnost) panenky tvořila Mgr. Ivana Blažková. Mnohem víc nás potěšily dopisy
od lidí, kteří si je za 600,- Kč zakoupili. Tato suma zajistila nákup očkovacích látek proti šesti
smrtelným chorobám pro 1 dítě.
 Leden 2003 – do pedagogického procesu se vrátil Mgr. Libor Nechoďdomů, který vykonával
funkci starosty obce Nebahovy. Stal se metodikem informačních technologií a správcem
počítačové sítě školy.
 Březen 2003 – ve věku 63 let zemřela Zdeňka Rieplová, která dlouhá léta pracovala ve škole
jako školnice (spolu se svým manželem). Její humor k ní i ke škole nerozlučně patřil.
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 Květen 2003 – 70. narozeniny oslavil Mgr. Jan Holec, dlouholetý učitel výtvarné výchovy.
A jak jinak než výstavou.
 Květen 2003 – 30. výročí založení folklorního souboru Libín jsme oslavili na vystoupení
v městském divadle. Hostem byl i soubor Doudleban. Veliký dík patřil manželům Hattanovým
(oba na škole dlouhá léta vyučovali), kteří soubor založili a vedli.
 Srpen 2003 – do zaslouženého důchodu odešel školník pan Walter Riepel, nahradil ho pan
Milan Šnajdr.
 9. 2003 – nepřipojili jsme se k výstražné stávce za zvýšení platů, kterou organizovaly odbory,
i když s fakty, která konstatují podfinancování školství, souhlasíme. Ovšem formu jednodenní
stávky jsme považovali za nedostatečnou. Stávkoval pouze jeden vyučující.
 Říjen 2003 – po těžké nemoci zemřela vychovatelka DM Milada Böhmová.
 21. 4. 2004 – část pracovníků školy se tentokrát účastnila jednohodinové výstražné stávky
týkající se platů. MŠMT sice zavedla novou (šestnáctistupňovou) stupňovou tabulku, takže
tarifní platy stouply, zároveň ale nebylo dost finančních prostředků na osobní ohodnocení.
V reálu tedy mnoha státním zaměstnancům příjmy poklesly či reálně zůstaly na stejné úrovni.
 Duben 2005 – celý NDM byl na nohou! Navštívily ho dvě hvězdy – mladý herec Jiří Mádl
(jeho maminka na škole studovala) a semifinalista SuperStar – Adam Vojtěch, budoucí
ministr zdravotnictví. Besedy s nimi se účastnilo cca 130 dívek. (Poznámka - dne 21. 9. 2020,
kdy byl tento text redigován, podal Adam Vojtěch v souvislosti s pandemiií Covid - 19 demisi
jako ministr zdravotnictví ČR).
 Červen 2005 – třída 3. A zdobila svými nástěnnými malbami azylový dům pro matku a dítě
v bývalých prachatických kasárnách. Pedagogická praxe se tak propojila s tou výtvarnou
(vedoucí Mgr. Klaudia Pospíšilová, Mgr. Ivana Blažková).
 Květen 2006 – u příležitosti Dne Evropy navštívil školu europoslanec Martin Páv, který
besedoval s žáky o problematice týkající se EU. Seznámil se také s činností souborů, jejichž
úrovní byl mile překvapen. Akci, která se pak opakovala i v několika dalších létech,
zorganizovala Mgr. Jitka Hyrmanová.
 Červen 2006 – výchovnou poradkyní se po PhDr. Janě Břendové, která tuto odpovědnou
funkci léta úspěšně vykonávala, stala Mgr. Jitka Hyrmanová. Své studium v této oblasti
úspěšně zakončila v březnu 2009 na Jihočeské univerzitě, kde obhájila i svoji oceněnou
závěrečnou práci.
 Červen 2006 – studium vychovatelství na UK úspěšně zakončila vedoucí vychovatelka DM
Hana Šimáková.
 Leden 2006 – ztratila se třídní kniha! Nakonec byla nalezena v popelnici u autobusového
nádraží, pachatele se podařilo vypátrat. Takže jsme lepší než Jára Cimrman.
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 Leden 2006 – Mgr. Klaudia Pospíšilová se ujala funkce školního Metodika sociálně
patologických jevů a úzce spolupracuje s výchovným poradcem. Pravidelně s žáky pořádá
besedy, organizuje pro ně přednášky a připravuje další akce, které mají omezit možnost
výskytu negativních jevů (užívání drog, šikana atd.) na naší škole.
 Leden 2006 – během vánočních prázdnin byl ukraden trezor z VOŠ s minimální finanční
sumou. Zloději asi neodhadli, že ve škole peníze ve větším množství opravdu nenajdou.
 Červen 2007 – do důchodu odešla Mgr. Eva Benešová, na nové pracoviště v pedagogickopsychologické poradně Mgr. Leona Tomanová.
 Září 2007 – po létech se nám podařilo sestavit i „klučičí“ družstvo, které se účastnilo poháru
Corny (atletika) v Prachaticích.
 4. 12. 2007 – tentokrát jsme se téměř všichni připojili k jednodenní protestní stávce kvůli
dlouhodobému finančnímu podhodnocení naší profese i školství jako celku. Úkolů neustále
přibývalo, ale finanční ohodnocení neodpovídalo ani této skutečnosti, ani našemu
vysokoškolskému vzdělání.
 Jaro 2007 – Mgr. Marcele Haspeklové se podařilo uspořádat pro zájemce zájezd do Anglie
s bohatým kulturním programem a pobytem v rodinách.
 Duben 2007 – třída 2. A (stejně jak loni) uspořádala aprílové „pábení“. Do školy přišli
v bláznivých kostýmech a zazpívali žákům a vyučujícím.
 Duben 2008 – dvě třídy navštívily obvodní oddělení městské policie. Žáci se seznámili
s náplní jejich práce, viděli ukázky zásahu se služebními psy a mohli si vyzkoušet prvky
sebeobrany.
 Duben 2008 – skupina dobrovolníků ze SPgŠ získala od hejtmana Jihočeského kraje
už podruhé titul Dobrá parta roku 2007. Byla tak oceněna jejich pravidelná spolupráce
s prachatickým hospicem (hudební a výtvarné činnosti, komunikace s klienty). Ze 3. ročníku
to byly Dana Svobodová, Hana Svitáková, ze 2. ročníku Iveta Sixlová, Petra Lepšová, Vlasta
Vokurková, Václav Janda, Šárka Dvořáková, Jana Dvořáková. Organizátorkou skupiny je
vychovatelka Helena Hanušová.
 9. září 2008 – zemřel dlouholetý vyučující dějepisu a zeměpisu, znalec místních
pamětihodností a nadšený cestovatel RNDr. František Peleška.
 Listopad 2008 – oddíl aerobiku pod vedením vychovatelky Hany Krafčikové získal 3. místo na
soutěži Českého svazu aerobiku Wellnes týmy 2008 v Praze. Jejich první úspěch. Paní
Krafčiková vede na DM i oddíl roztleskávaček, který pravidelně vystupuje na naší akademii
a na řadě akcí města.
 Listopad 2008 – naši soutěžící získali 1. místo v okresním kole ve volejbalu, jde celkově už
o desáté takové vítězství.
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 Leden – březen 2009 – třída 3. C nominovala svou třídní Jitku Hyrmanovou do ankety
o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Amos. Společně prošli regionálním kolem v Plzni, kde
obdržela diplom Nejoblíbenější učitelka a kde porota rozhodla o jejím dalším postupu do
semifinále v Praze. Jde o velký úspěch nadané učitelky i celé školy.
 Únor 2009 – probojovali jsme se úspěšně do závěrečného kola projektové soutěže Rakousko
- Česko v roce 2020. Své třídy zapojili Mgr. Jitka Hyrmanová, PaedDr. Ivana Bečvářová, Mgr.
Marie Trnková, Ing. Soňa Kabelová a Mgr. Jiří Slad. Náš projekt s názvem Mládež společně
v srdci Evropy byl oceněn za nápad, originalitu, tvořivost a inovaci. Zaujal především
videodokument, který mapoval tvůrčí aktivity kolektivu. A v dubnu jsme se dověděli, že náš
projekt zvítězil. Ať žije spolupráce!
 Březen 2009 – zkouška nové akce Třída učí třídu (organizace Mgr. Ivana Blažková), kde si žáci
3. a 4. ročníků připravili zajímavou hodinu pro své kolegy z 1. a 2. ročníků. Zpětnou vazbu
dostali formou vzkazových vývěsek ve třídách.
 Duben 2009 – Mgr. Alžběta Tušerová, vyučující TV, byla oceněna za za příkladnou práci
v této oblasti Asociací školních sportovních klubů ČR. Za své nadšení a vytrvalou snahu žáky
rozpohybovat, si to určitě zaslouží.
 Září 2009 – na zahájení nového školního roku se podíleli i vzácní hosté – hejtman Jihočeského
kraje Jiří Zimola a poslankyně Parlamentu ČR Vlasta Bohdalová.
 Listopad 2009 – naše bývalá absolventka oboru PL Kateřina Kubelková získala 1. místo ve
finále celostátní soutěže Zlatá mateřinka.
 Březen 2010 – u příležitosti ukončení aktivní pracovní činnosti přijal PhDr. Vladislavu
Šídlovou (zástupkyni ředitele pro VOŠ) starosta města Jan Bauer, který vysoce ocenil její
dlouholetou pedagogickou práci. V posledních létech se věnovala naplno VOŠ sociální, kterou
vybudovala a spolu s ostatními kolegy posumula na vysokou odbornou roveň. Podílela se
také na spolupráci školy se Seniorskou občanskou společností na pořádání Akademie třetího
věku, kde učitelé školy v čele s ní zajišťovali řadu přednášek a dalších akcí.
 Duben 2010 – ve Strakonicích převzala jednu z cen pro nejlepší dobrovolníky (Křesadlo)
vychovatelka Helena Hanušová za práci v hospici v Prachaticích.
 Srpen 2010 – do provozu byly uvedeny nové internetové stránky školy (autorka jejich
podoby – Martina Krejsová). Novou tvář dostaly stránky až po mnoha letech. Bylo potřeba do
nich zabudovat odkazy na program Bakaláři.
 Září 2010 – rarita, poprvé do 1. ročníku oboru PMP nastoupila žákyně, které je přes 30 let
(po našem pátrání na kraji jsme zjistili, že tomu legislativa nebrání). Pravdou je, že nás také
po pár týdnech opustila.
 Září 2010 – 77. narozeniny oslavil dlouholetý učitel školy a sbormistr PSJU Mgr. Theodor
Pártl. V dobách největší slávy sboru s ním vystupoval například operní pěvec Eduard Haken.
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 Listopad 2010 – v prostorách kluboven NDM se odehrálo setkání ředitelů středních a vyšších
odborných škol, které organizoval Mgr. Antonín Krejsa. Ředitelé těchto institucí se
pravidelně setkávají a společně postupují při jednáních s MŠMT. Kromě pracovních
povinností je čekala i vystoupení souborů školy, která sklidila nadšený ohlas, stejně jako péče
a pohostinnost, o kterou se zasloužily vychovatelky školy.
 Listopad 2010 – na žádost žáků na Domovní radě NDM byla ve škole zřízena schránka důvěry.
Zde lze (i anonymně) vznášet podněty a připomínky, které se vždycky prověřují a řeší pod
vedením zástupkyně ředitele. Zajímavé je, že po několika letech už přestala být funkční.
Důvody? Žáci postupně v nové společenské atmosféře získávali větší sebevědomí a učili se
řešit problémy přímo. Hodně pomohla i práce výchovné poradkyně Mgr. Jitky Hyrmanové
a metodičky prevence Mgr. Klaudie Pospíšilové a celkově i otevřenost a vstřícnost celého
pedagogického sboru, učitelů i vychovatelek.
 3. 12. 2010 – termín, kdy bylo ukončeno historicky první elektronické přihlašování žáků
4. ročníků ke státní maturitní zkoušce. Dlouhý proces formování nové podoby maturit dospěl
ke svému naplnění.
 Duben 2011 – Mgr. Eva Srchová vyšla vstříc zájmu žáků a ve spolupráci se sportovními
zařízeními ve městě uspořádala v tělocvičně školy pro žáky 3. ročníků kurz sebeobrany.
 Závěr školního roku 2011 – zemřeli dlouholetí učitelé školy – Mgr. Václav Svoboda (vyučující
HV, vedoucí pěveckého sboru a výborný muzikant), Mgr. Jan Hattan (vyučující Tv, zakladatel
souboru Libín) a Mgr. Jan Mádl (vyučující cizích jazyků a bývalý ředitel školy).
 Listopad 2011 - Český červený kříž pořádal akci, kde ocenil dlouholeté dobrovolné dárce
krve. Zúčastnila se jí Mgr. Martina Pivoňková, která vystupovala v kulturním programu, a také
Mgr. Luboš Šimek, který patřil mezi oceněné dárce.
 Duben 2012 - na přechodu pro chodce ve Vimperku srazil nepozorný řidič Mgr. Jitku
Hyrmanovou a našeho bývalého žáka P. Pankratze. Ten vyvázl s pohmožděninami, ale paní
Hyrmanová utrpěla těžký úraz hlavy a její stav byl dlouho velmi vážný. Všichni jsme drželi
pěsti a přáli jsme jí, aby svůj osudový zápas vyhrála. To se nakonec stalo a po delším léčení se
vrátila v září 2013 na částečný úvazek ke své milované profesi.
 Květen 2012 – na základě výzvy Jihočeského kraje byla do ankety Vynikající pedagog
Jihočeského kraje nominována Mgr. Eva Mašková za její dlouholetou práci ve škole a za
vedení pěveckého sboru Fontána. Uspěla a převzala svůj diplom z rukou hejtmana v Českých
Budějovicích.
 25. 8. 2012 – po krátké vážné nemoci zemřela Mgr. Eva Mašková, vyučující hudební výchovy
a českého jazyka, vedoucí pěveckého sboru a naše dobrá kolegyně.
 Září 2013 – na stránkách školy byla spuštěna aplikace umožňující virtuální prohlídku hlavní
školní budovy.
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 Listopad 2013 – zloději si nás oblíbili - vloupání do kanceláří v obou budovách školy
způsobilo škodu na zničených dveřích a pokladně cca 25 000,- Kč. Pachatel byl Policií ČR
dopaden.
 Duben 2014 - třída 3. B absolvovala workshop Jak se stát tvořivým učitelem, který
realizovala se svými studenty PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 Květen 2014 - na DM byli ubytováni herci, kteří se podíleli na natáčení filmu Burácení, jehož
režisérem je prachatický rodák Adolf Zika, známý zatím spíše jako fotograf. Příběh se
odehrává v motorkářském prostředí.
 Květen 2014 - pro nás učitele bylo potěšující a milé to, že jedna z žákyň 4. ročníku,
K. Kopečná, poděkovala za léta studií krásným dortem, na jehož výrobě se podílely
s maminkou.
 Srpen 2014 – všichni pracovníci školy obdrželi od ředitele deštníky s logem školy. Milá
pozornost z FKSP.
 Září 2014 - 24 žákyň a žáků zúčastnilo jazykového pobytu v Regenu. Výuka, ubytování
a stravování bylo zajištěno pod jednou střechou v areálu Tagungshaus Bayerwald Akademie
v romantickém prostředí na kopci nad městem Regen. Kromě výuky hravou formou
absolvovali i řadu výletů po okolí. Všude si museli vystačit s němčinou, což absolventi kurzu
považovali za přínosné. Kurz organizovala Ing. Soňa Kabelová.
 Říjen 2014 – březen 2015 - jako reakce na tragickou událost (vražda studenta ve škole ve
Žďáru nad Sázavou, 14. 10.) se rozvinula diskuse o zabezpečení vstupu do školních budov
v celé republice. V reakci na to pak kraje i školy přijímaly opatření k zajištění větší bezpečnosti
žáků a učitelů. Na naší škole se akce uzavřela v březnu příštího roku, kdy byly ve vestibulu
školy instalovány bezpečnostní dveře na čip a kamera. Čip zároveň sloužil i při odběru stravy
a při vstupu do šaten.
 Listopad 2014 - na přednášku pro 3. a 4. ročníky (týkající se možností dobrovolnictví během
studia na VŠ) přijela naše bývalá žákyně Eliška Novotná a presidentka českobudějovické
pobočky AIESEC (Education Drive Internacionality Students Opportunity Networks) paní
Tereza Žítková. Upoutala zejména Eliška se svým příspěvkem týkajícím se dobrovolnické
práce na Taiwanu, kde učila místní děti anglicky. Část jejího projevu se také v angličtině
odehrála.
 Březen 2015 - na Krajském úřadu v Českých Budějovicích převzal Mgr. Jiří Vopálka titul
Vynikající pedagog Jihočeského kraje 2015 za dlouholetou pedagogickou práci a vedení
souboru CINK a za své umělecké hudební aktivity.
 Květen 2015 - poprvé v historii školy byla svolána mimořádná třídní schůzka rodičů žáků
prvního ročníku. Jde o přístup žáků ke studiu a jejich minimální pracovní nasazení. Po úvodu
třídní Mgr. Ivy Bundové mluvili jednotliví vyučující o tom, že je třeba podstatně změnit styl
práce a přístup ke studiu. Rodiče se dostavili skoro všichni a podstatné bylo, že mnozí z nich
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učitele podpořili. Doufáme, že se třída vzpamatuje a začne poctivě pracovat. Částečně se tak
stalo.
 Červen 2015 - po úpravách a zakoupení několika kusů nového nábytku byla otevřena
studovna a odpočívárna v suterénu školy. Úpravy zajistila Mgr. Ivana Blažková, aby žáci měli
prostor, kde mohou vyčkat na začátek odpolední výuky.
 Červenec 2015 - i o prázdninách se dějí věci! Mgr. Eva Nováková, naše nová vyučující TV
a PSY, je také skvělou inlainistkou. Vybojovala 2. místo na Mistrovství Evropy Masters
v italském Salermu. Velká gratulace.
 Říjen 2015 – Ing. Soňa Kabelová připravila pro žáky PL naučně poznávací exkurzi Mauthausen
– Linec s bohatým programem.
 Listopad 2015 - ve spolupráci s Gymnáziem Prachatice jsme se zúčastnili pořádání
benefičního koncertu v aule. Vystoupila zde řada našich žáků především s hudebními
aktivitami. Prostor byl zcela naplněn diváky z obou škol i z města a vystoupení se setkala
s velmi dobrým ohlasem. Akci, jejíž výtěžek byl věnován dětem, za naši školu zajišťovala Mgr.
Ivana Blažková spolu s dalšími vyučujícími školy.
 Únor 2016 - Michaela Šetelíková (1. B) se účastnila okresního kola Olympiády z německého
jazyka a reprezentovala SPgŠ. Umístila se jako čtvrtá v silné gymnaziální konkurenci.
 Únor 2016 - získali jsme zcela novou zkušenost. Navštívili nás žáci Mezinárodního gymnázia
Thowsend z Hluboké nad Vltavou. Předvedli nám taneční vystoupení (dramatické etudy) na
společensky závažná témata - drogová závislost, chudoba, rasizmus a intolerance. Účinek
kreací byl podpořen jak hudebním doprovodem, tak i stylizovanými kostýmy a maskami.
Účinkující vystupovali před publikem poprvé a do svého vystoupení vložili hodně energie
a zaujetí. Po skončení divadelního vystoupení následovala hodinová diskuse ve skupinách,
vše v anglickém jazyce. Po počátečních rozpacích se rozproudila živá debata. Skupina se
skládala z 10 žáků různých ročníků i národností (Německo, Francie, Kongo atd.) a dvou
dospělých (učitelka Leva Hoogenstraaten, vychovatelka Dagmar Duncan). Z naší strany se
zúčastnili žáci 1. a 3. ročníků. Nabídka přišla od maminky žákyně 1. A paní Wortnerové, která
na tamní škole pracuje.
 Únor 2016 - v Českých Budějovicích proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků akce Talent
Jihočeského kraje 2015. Nominovali jsme žákyni 4. B M. Jelínkovou, která k naší veliké
radosti získala 3. místo v kategorii Všeobecná. Už dlouhá léta se věnuje hudebním aktivitám
a v poslední době už i práci s dětmi. Za svou obětavost a kvalitní výkony si ocenění plně
zaslouží.
 Červen 2016 - v reprezentativních prostorech Radničního sálu se sešlo celkem 7 oceněných
pedagogů u příležitosti slavnostního vyhlášení ankety Vynikající pedagog Prachaticka 2016.
Anketu vyhlásila Rada města Prachatice pod záštitou starosty Ing. Martina Malého již
podruhé. Jednou z oceněných byla i Mgr. Ivana Blažková.
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 Září 2016 - 4. A (třídní Mgr. Veronika Holková) zvítězila ve facebookové soutěži nazvané
PROmaturák se svou fotografií. V hlasování třída získala nejvíce bodů. Žákyně si tak vylepšily
svůj ples o řadu cen a navíc získaly i třídní výlet.
 Prosinec 2016 - tým děvčat z 2. A odjel do Českých Budějovic, kde se konalo regionální kolo
soutěže „Navrhni projekt“. Pod vedením Mgr. Barbory Pavlíčkové vytvořily Kateřina
Kuchtová, Michaela Blažková a Andrea Kouklová projekt s názvem Book Box, který se
probojoval do pětice nejlepších v regionu Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj) a ve velmi
silné konkurenci získal vynikající druhé místo! Námi navržený systém Book Boxů, neboli
veřejně přístupných mini knihovniček, porotu oslovil především svou originalitou a také
užitečnosti tématu, realistickým cílem, udržitelností, grafickou propracovaností dokumentace
i prezentačními dovednostmi žákyň. Celý tým si kromě výborné zkušenosti odnesl i hodnotné
ceny – mobilní telefony.
 Leden 2017 - obdrželi jsme dokumenty týkající se ukončení programu Adopce na dálku
u „naší“ indické dívky Shilparani Shankar. Jako škola jsme ji léta podporovali finančně při
studiu, které v roce 2016 zdárně ukončila, a mohla se tak stát učitelkou. Pomohli jsme splnit
jeden sen.
 Březen 2017 - tři žákyně (Tra My Pham, V. Krocová, L. Jílková) a jeden žák (M. Lang) vykonali
jednotýdenní praxi v rámci aktivit rakousko-českého projektu Spolupráce v oblasti
vzdělávání v příhraničním regionu /Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG ATCZ5).
Praxe se uskutečnila v rakouských MŠ, kde se děti učí formou her mluvit česky.
 Březen 2017 - naši školu navštívila lektorka Rosemari Plőchinger z Freyungu, měla přednášku
na téma Montessori pedagogika. Naši žáci a žákyně byli seznámeni s historií a vývojem
Montessori školství v Evropě (Itálie, Německo), dále s principy Montessori pedagogiky, byly
jim předvedeny učební pomůcky, které si mohli i sami vyzkoušet.
 Březen 2017 – na tradičním školním turnaji ve volejbalu letos zvítězila 4. B, které se podařil
husarský kousek – porazila i družstvo pedagogů 2:1. Co paměť sahá, dlouho to tu nebylo.
Stárnem!?
 Květen 2017 - zemřela po dlouhé a těžké nemoci dlouholetá vyučující naší školy Mgr.
Jaroslava Šípová (CJL-RJ).
 Červen 2017 - slavnostního vyhlášení ankety Vynikající pedagog Prachaticka 2017 se z naší
školy zúčastnila Mgr. Marie Vopálková. Vedení školy ocenilo její dlouholetou pedagogickou
činnost v oblasti matematiky a biologie.
 Červen 2017 – třída 2. A získala 25 vyznamenání!
 Říjen 2017 - SPgŠ Prachatice se zapojila do celostátního projektu Studentské parlamentní
volby 2017 pod záštitou společnosti Jeden svět na školách. Studentské volby probíhaly na
celkem 281 středních školách, ve kterých žáci a studenti odevzdali celkem 40 068 platných
hlasovacích lístků. Ve dnech 3. a 4. 10. 2017 si mohli žáci starší 15 let vyzkoušet, jakým
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způsobem volby probíhají, zjistili, jak vypadá volební kandidátka nebo jaké povinnosti má
volební komise. Volbám samotným předcházely pečlivé přípravy (zařízení volební místnosti,
zajištění seznamu voličů atp.) a v rámci hodin OV se žáci seznamovali se systémem voleb
i konkrétními politickými subjekty, které reálně kandidují do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. V těchto „demo“ volbách přišlo u nás ve škole k volební urně celkem 163
žáků, pouze 9 volebních lístků bylo neplatných a počet platných hlasů tedy činil 154. Volební
účast byla vyšší než republikový průměr – 63% žáků naší školy oproti 51% účasti v rámci ČR.
Organizátorkou akce byla Mgr. Barbora Pavlíčková.
 Říjen 2017 - v jednom týdnu probíhal ve škole projekt EDISON pořádaný pod záštitou
organizace AIESEC. V rámci této mezinárodní kulturně jazykové akce se žákům všech ročníků
představili dva zahraniční stážisté z Jordánska a z Gruzie, kteří měli připravené prezentace
a žáky seznamovali se svou kulturou, zvyky, náboženstvím, hudbou či politickým systémem.
Oba stážisté hovořili pouze anglicky, díky čemuž si žáci mohli vyzkoušet konverzaci,
diskutovat a používat angličtinu v praxi.
 Říjen 2017 - naši žáci se v Českém Krumlově zúčastnili vzdělávacího programu "Multikulturní
svět kolem nás". Po zhlédnutí dokumentu o holocaustu Děti Antonína Kaliny (přes 1000
zachráněných dětí z koncentračního tábora Buchenwald) následovala zajímavá diskuze
s dokumentaristou Stanislavem Motlem.
 Říjen 2017 -šestadvacet žáků z druhého až čtvrtého ročníku se spolu se svými angličtinářkami
Mgr. Martinou Pivoňkovou a Mgr. Barborou Pavlíčkovou vydalo na týdenní jazykově
poznávací zájezd do jižní Anglie. Po dlouhé cestě dorazili do Oxfordu, univerzitního města,
kde navštívili Christ Church College, nahlédli do jídelny, ve které se natáčel Harry Potter,
a prošli historické centrum a nejrůznější malebná zákoutí tohoto starobylého města. Večer se
všichni ubytovali v anglických rodinách, a to právě v Oxfordu. Díky tomuto druhu ubytování
měli žáci jedinečnou možnost vyzkoušet si anglickou konverzaci v praxi, seznámit se z první
ruky s britskými zvyklostmi a ochutnat nejroztodivnější chutě místní kuchyně. Dalšími
zastávkami byla města Stratford, Londýn a pravěká památka Stonehenge.
 Prosinec 2017 - Tragická zpráva! Po 17 letech končí provoz školního bufetu, kde se nám všem
věnovala ochotně paní Vlaďka Hadová. Vzhledem k věku a nastalým zdravotním obtížím se
rozhodla (k naší velké lítosti) skončit s provozem. Děkujeme jí moc za starost a péči, je nám
líto, že končí. 17. 12. se s ní rozloučila celá škola potleskem na „otevřené scéně“, na
schodech, které tolikrát ve škole vytírala. Moc jí děkujeme za to, že nám v bufetu
zpříjemňovala den.
 Leden 2018 - konaly se povinné lyžařské kurzy druhých ročníků, opět na osvědčeném místě,
v Krkonoších, kde jsou sněhové podmínky tradičně spolehlivé. Poprvé se přihodila
nepříjemnost, kdy opilý host obtěžoval děvčata z 1. turnusu, vedoucí zasahovaly a byly
fyzicky napadeny. Agresor byl zadržen Policií ČR. Statečné ženy!
 Leden 2018 - druhé kolo Studentských prezidentských voleb se konalo 16. a 17. ledna 2018.
Studenti vybírali ze dvou kandidátů, kteří postoupili v reálných volbách do druhého kola,
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mohli tedy svůj hlas dát Jiřímu Drahošovi nebo Miloši Zemanovi. Stejně jako v minulých
studentských volbách měli i nyní všichni žáci starší 15 let možnost zapojit se do tohoto
celostátního projektu, který pořádá společnost Jeden svět na školách. Výsledky v řádném
termínu odevzdalo 298 škol, z toho 145 gymnázií, 123 středních odborných škol a 30 učilišť.
Bylo odevzdáno 38 557 platných hlasovacích lístků, z toho 152 lístky přispěla i naše škola.
Výsledky zjištěné lokálně u nás odpovídají výsledkům celostátním: 73% všech hlasů na SPgŠ
získal Jiří Drahoš, v rámci republiky získal tento kandidát 76% hlasů; druhý kandidát
a současný prezident Miloš Zeman získal u nás 20% hlasů, v rámci ČR potom 24%.
 Březen 2018 – naši školu (konkrétně 3. ročníky) navštívil starosta města Prachatice Ing.
Martin Malý, aby v dvouhodinovém přednáškovém bloku seznámil žáky s tématikou
komunální politiky. Výuka občanské výchovy tak byla zpestřena o zkušenosti s vedením
a fungováním města přímo od osoby nejpovolanější. Žáci se seznámili mimo jiné
s rozpočtovou politikou města, chodem městské správy, plánovanými projekty a stavebními
úpravami, které se v blízké budoucnosti uskuteční. Nejvíce je zaujal připravovaný projekt
rekonstrukce plaveckého bazénu, parku a letního kina. Pan starosta poskytl vyčerpávající
informace týkající se plynulého chodu města a ochotně zodpověděl veškeré dotazy.
 Duben 2018 - na škole byla zorganizována sbírka pro studenta VŠ Jakuba, který, byť tělesně
postižený, studuje TV na VŠ a potřebuje bionickou ruku. Přispěli vyučující a třídy (1. A, 2. A, 3.
B, 4. A, 4. C, 1. D). Celkem jsme odeslali 3 500,- Kč.
 Duben 2018 – žákyně napsala: Při hodinách dějepisu se každý z nás učil o Druhé světové
válce, o politických záležitostech, o hrůzách, co se děly, nicméně nikdy nebudeme vědět vše,
hlavně z toho důvodu kolik lidí bylo zapojeno, kolik životů bylo ukradeno. A každý ten život
má nějaký příběh, vlastní myšlenky, unikátní zvláštnosti. Přednáška na téma Hanin kufřík
(což je reálný příběh o dívence, která se dostala do koncentračního tábora, ale už z něj
neodešla) nám přiblížila nejen sociální situaci v Německu i v protektorátu. Seznámili jsme se
s rodinou a životem Hany Bradyové a jejího bratra, který válku přežil. Člověk si těžko
představí, jak rychle se věci, vaše jistoty, mohou změnit a obrátit vše, co jste znali, naruby. Po
prezentaci nás program zavedl ještě trochu jiným směrem. Ve skupinách jsme dostali
pracovní listy, různé prameny, fotky, mapy, deníky, ze kterých se skládaly příběhy, příběhy
různých lidí, jejich myšlenek. Tedy jsme se dostali ještě o stupeň hlouběji pod povrch života
lidí, kterým se jejich jistoty proměnily během sekundy. Možnost nahlédnout na děje jejich
očima je velice zvláštní zkušenost a myslím, že to opravdu stojí za to. Děkuji za tuto
zkušenost. Workshop Hanin kufřík jsme absolvovali v KreBulu v rámci projektu Vzpomínky
pro lidskost 2018. Karolína Bednářová, 2. B.
 Červen 2018 – z rukou starosty města převzala titul Vynikající pedagog Prachaticka PhDr.
Jana Břendová. Vyučovala dlouhá léta na SPgŠ (aprobace DE – ON), později učila především
na VOŠ.
 Červen 2018 - díky spolupráci jazykové komise měli žáci všech ročníků možnost zapojit se do
celostátního projektu Obří jazykové pexeso, a pokusit se tak o vytvoření národního rekordu.
Každý žák na kartu nakreslil dva stejné obrázky a doplnil je o název včetně překladu, a to buď
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do němčiny, nebo angličtiny. Žáci karty tvořili v průběhu května, v polovině června jsme karty
odeslali a agentura Dobrý den, která na pokoření rekordů dohlíží, provedla sčítání všech
zaslaných materiálů. Český národní rekord byl zdolán, celkem obří jazykové pexeso čítá více
než 11 300 karet. Nyní organizátoři plánují vytvořit webovou aplikaci, ve které by bylo možné
si pexeso zahrát. Těší nás, že i žáci naší školy přispěli k vytvoření rekordu a doufáme, že
i jejich karty pomohou rozšiřovat slovní zásobu nejednomu studentovi angličtiny či němčiny.
 Září 2018 – Michal Lang ze 4. A se zúčastnil spolu s Ing. Soňou Kabelovou v rámci projektu
Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG) setkání učitelů mateřských a základních
škol ve Vídni. Projekt byl zaměřen na problematiku vyučování cizího jazyka a různé
alternativní způsoby výuky, které pomáhají dětem a žákům cizí jazyk poznat z „jiné“ strany.
Pedagogové, kteří se projektu účastnili, byli z různých zemí – Maďarska, Slovenska, České
republiky a Rakouska.
 Říjen 2018 - Obejdeme celou Zeměkouli? To je název celoškolní mezitřídní hry, kterou pro
žáky naší školy připravily učitelky tělesné výchovy. A v čem tato hra spočívá? Úkolem každé
třídy je zdolat co největší počet kilometrů, ať chůzí pěšky nebo během. Každý týden se
kilometry zaznamenávají, a která třída ujde nejdříve vzdálenost, která odpovídá délce
rovníku, tak vyhraje. Doufáme, že tato hra bude motivovat žáky k pohybu. Pomoci by jim
mohlo i to, že o sladkou odměnu bojují i učitelé naší školy, kteří se do této soutěže také
aktivně zapojili. V celoškolním klání nakonec zvítězila třída 4. B.
 Listopad 2018 - představení Maryša bylo určené hlavně pro třídu 2. A (připravila Mgr.
Michaela Pártlová). Známá divadelní hra byla podána zcela netradičně v moderním pojetí,
avšak mluva postav v nářečí byla zachována. Hra byla velmi dynamická a plná napínavých
momentů, takže ani znalí diváci se jistě nenudili. Za zmínku stojí i věta z popisu hry
v upoutávce Národního divadla: „Hra, v níž o kafe vůbec nejde.“ V samotném závěru činohry
Maryša nás velmi potěšilo, když se mezi hereckými velikány Národního divadla ukláněl také
bývalý žák SPgŠ Jan Pichler.
 Prosinec 2018 – poprvé v historii školních plesů se přihodilo, že se třída neshodla na tom,
kde se bude odehrávat jejich maturitní ples. Část třídy tedy plesala tradičně v Národním
domě v Prachaticích a část v Českých Budějovicích.
 Prosinec 2018 – premiéra akce, kterou vymysleli žáci a napsali o ní: V předvánočním shonu,
kdy se na každém rohu linuly tóny koled, a vonělo cukroví, jsme se 18. 12. navečer ve škole
sešli všichni ze 4. B s několika učitelkami. Chtěli jsme si užít také školu trochu jinak, než jen
důkladným učením v lavicích. Měli jsme možnost v naprosté tmě a tichosti poznávat
prostory, po kterých se denně pohybujeme. Samozřejmě nesmělo chybět ani jídlo, které jsme
si koupili, či dokonce napekli. Společně jsme odhalili „pastýře a ovečky“ v naší poslední
adventní hře, která se stala naší milou tradicí již od „prváku“. Celý večer panovala příjemná
atmosféra a o zábavu bylo také postaráno. Ať už to bylo ve hře “Znáš mě?“, nebo ve
společném veselení. Největší výzvou pro mnohé z nás byla noční schovávaná, která
vyžadovala velikou odvahu. Není spaní jako spaní, to domácí, každý zná velmi dobře, ale to

71

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
Zahradní 249, 383 22 PRACHATICE, tel. 388 312 214, e-mail: sekretariat@spgspt.cz
školní je opravdu dobrodružné. Veliké díky patří Ing. Soně Kabelové, která s tímto nápadem
přišla a skvěle ho zorganizovala. Magdaléna Talířová 4. B.
 Leden 2019 – lyžařské kurzy jsou pravidelnou akcí, ale je zajímavé, vychutnat si pohled na ně
očima žáků.
Lyžařský kurz 2. A
Začátkem roku 2019 se naše třída 2. A vypravila na lyžařský kurz do Krkonoš.
První překážkou k překonání bylo brzké vstávání. V sobotu jsme se všichni vypravili do Prachatic, kde
na nás čekal odvoz. Skoro celý den jsme strávili v autobuse, kde zněly písně nejen zpívané. S sebou
jsme také vezli kytaru, kterou jsme po cestě, jak se patří, využili. Po pěti hodinách přerušované jízdy,
jsme dorazili na místo určení. Tedy, skoro. Pec pod Sněžkou totiž nebyla konečná.
Nadšeně jsme se vydali na cestu k hotelu. Ale naše nadšení se po chvíli ztratilo, když jsme zjistili, jaký
kopec musíme vyšlapat, abychom se dostali k našemu hotelu. V průběhu cesty jsme ztratili pana
profesora Nechoďdomů, ale na hotel dorazil v pořádku. Na rozcestí nás paní profesorka Srchová
uklidnila, že: ,,Bereme druhý dech a teprve nás kopec čeká." To bylo radosti! Po úmorném kopci
přišla příjemná odměna, večeře a postel.
A bylo to tady. Druhý den jsme se postavili na lyže. Někteří z nás si jen zopakovali základy a hned jeli
na sjezdovku, protože jezdí na lyže pravidelně s rodiči. Jiní se museli pořádně snažit, aby si vzpomněli,
jak se na lyžích vůbec stojí a co dělat s těmi dlouhými prkny na nohách. A také jsme tu měli pár
jedinců, kteří stáli na lyžích poprvé. Naše lyžařské dovednosti byly na různých úrovních, ale postupně
jsme se dopracovali k tomu, že jsme bez problémů sjeli sjezdovku a opět vyjeli lanovkou na vrchol.
A tím jsme splnili požadavky kurzu. Bylo pár pádů, ale nikdo se nezranil a všichni se hned postavili
zpátky na nohy. Tak či tak, za pomoci profesorů a podpory všech se z "KTU (kopyta total ultra)" stal
"LZS (lyžař začátečník super)".
Ale aby té zábavy nebylo málo, byly tu i běžky. Skoro nikdo na nich nejezdil a nejraději by je vyhodil
z okna. Stačilo několik tréninků a ujeli jsme i celodenní výlet! Dokonce jsme potkali celebritu Jakuba
Prachaře, což bylo pro některé úžasným zážitkem. V průběhu výletu jsme ochutnali i jídlo za
vysokohorské ceny. I přes nepříznivé počasí, silný vítr a husté sněžení to bylo za námi.
Jednou z akcí byly i zimní hry ve sněhu před hotelem. Dále jsme si užili módní přehlídku zimních
outfitů. K dispozici nám byl i bazén, kde jsme mohli relaxovat. Na konci kurzu jsme na lyžích sjeli
všechny sjezdovky kolem Pece pod Sněžkou, tzv. ,,Tour the Pec“. Poslední den jsme měli příležitost
vidět také Sněžku i nádherný východ Slunce.
Na kurzu s námi byli skvělí profesoři, kteří nás při našich pokusech lyžovat neustále podporovali.
Poznali jsme je i z jiného úhlu pohledu, než ze školní lavice.
Děkujeme za skvělé zážitky.
Třída 2. A
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 Březen 2019 - po delší nemoci zemřel bývalý ředitel školy PhDr. Zdeněk Mrzena.
 Květen 2019 - zemřel Mgr. Jan Holec, dlouholetý vyučující VV na naší škole. Odchoval desítky
kreslířů a na výtvarnou tvorbu ani na školu nezapomněl ani v důchodu.
 Květen 2019 - ve středu se všechny první ročníky zúčastnily společenskovědní hry Fakescape.
Hru vytvořili studenti MU v Brně s cílem naučit studenty středních škol kriticky přemýšlet
o informacích, se kterými se denně setkávají v médiích a na sociálních sítích. Formou
praktických úkolů vycházejících z reálných situací si „prváci“ vyzkoušeli, jakým způsobem lze
ověřovat informace, a uvědomili si mediální nástrahy, které na ně v online světě číhají.
„Naším úkolem bylo odhalit nepravdivé informace a dokázat pomocí přiložených taháků,
proč jsou nepravdivé. Myslím si, že v dnešním světě, kdy máme neustále přístup k internetu,
kde se nachází nespočet informací, je důležité si umět dané informace ověřit. Hra byla velmi
zábavná. Bylo to příjemné zpestření hodiny občanské výchovy,“ říká Anna Lukešová z 1. A.
Všechny skupiny si s úkoly poradily a nakonec se jim podařilo fake news uniknout.
 Červen 2019 - v Radničním sále obdržela Mgr. Jaroslava Tokárová titul Vynikající pedagog
Prachaticka za svoji dlouholetou pedagogickou práci (aprobace TV – ZE). Převzala ji od
starosty města Ing. Malého.
 Říjen 2019 - jednotýdenní jazykový pobyt v rakouských MŠ vykonalo v letošním školním roce
15 žákyň ze tříd 3. B a 4. B. Dostaly příležitost porovnat oba vzdělávací systémy. Akci
organizovala Ing. Soňa Kabelová.
 Prosinec 2019 – povinný plavecký kurz v nově opraveném prachatickém bazénu absolvovala
třída 1. A.
 Leden 2020 - Němčina hrou? Cílem jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu
je, aby se lidé v česko-bavorském příhraničí navzájem lépe dorozuměli, proto se mládež
v těchto regionech učí jazyk sousední země. Kreativní výukou se učení stalo zábavou, a byly
tak položeny základy dalšímu jazykovému vzdělávání. Naše škola se také zapojila do tohoto
jazykového projektu. Celý program byl pro žákyně 1. A a 2. A zdarma po dobu 5 měsíců.
 Únor 2020 – ve školní budově proběhl cvičný požární poplach za přítomnosti bezpečnostního
technika pana Lefflera. Do tělocvičny se všechny třídy dostaly v limitu do 5 minut. Poté se
žákům i učitelům dostalo od ředitele poučení o variantách směru úniku ze školy. Podobný
cvičný poplach absolvují každý rok i žáci ubytovaní na DM. Kdo je připraven, není překvapen.
 Únor 2020 - Co je to Purim? Jak vypadá židovská svatba? Bolí obřízka? Odpověď nejen na tyto
otázky jsme se dozvěděly na přednášce o židovské kultuře v KreBulu pořádané Židovským
muzeem Praha. Interaktivní formou jsme se seznámily s tradičními zvyky, pokrmy
i historií. Workshop byl velice obohacující a mnohým z nás rozšířil obzory v oblasti
náboženství a filozofie. Za 3. B Adéla Valentová.
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 Květen 2020 - zemřel externí vyučující práva na VOŠ JUDr. Ludvík Šimeček. Rozloučili jsme se
s ním v obřadní síni na hřbitově dne 21. 5., kde krásný projev pronesla vyučující VOŠ Mgr.
Marcela Haspeklová.
 Září 2020 – pandemie koronaviru stále pokračuje a v podzimních měsících výrazně nabrala
na otáčkách. V září ještě učíme prezenčně, ale s rouškami. Jestli se uskuteční naše oslavy, to
je ve hvězdách. I kdybychom je museli odložit, nic se nemění na tom, že „pedárna“ je školou,
kde to žije.
Poznámka – tušené se stalo skutkem. Oslavy se posouvají o rok. Ale naše práce pokračuje dál
i během distanční výuky.

Budova školy v 1. polovině 20. století (ze sbírek Prachatického muzea)
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Domov mládeže Zlatá stezka

Fasáda DM Zlatá stezka 139 po opravě v roce 2009
Tzv. NDM (nový domov mládeže) zůstává v současné době jediným ubytovacím zařízením pro
ubytování žáků a studentů nejen naší školy, občas vypomáháme i zájemcům z jiných škol.
Za 20 let se zde uplatnil sbor plně kvalifikovaných vychovatelek, které se věnují svým třídám v době
mimo výuku:
 vedoucí vychovatelky v době od 2000 do 2020 – Hana Šimáková (do roku 2010), Petra Kišová
(2010 – dosud).
 třídní vychovatelky (jmenný seznam bez let působení, které je ale většinou dlouhodobé)
Alena Benešová, Milada Böhmová, Veronika Bubeníková, Jana Čejková, Radka Eichnerová,
Helena Hanušová, Iveta Juřicová, Hana Krafčiková, Jiřina Penzenstadlerová, Kristýna
Podsedníková, Stanislava Satorová, Jana Sovová, Anna Stýblová (Haberlová), Helena
Svobodová, Jana Šimková, Šárka Vandlíčková; pomocná vychovatelka Růžena Kukačková.
Nesmíme zapomenout ani na dlouholetého a obětavého správce DM Vladimíra Marka.
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Všechny vychovatelky zabezpečují všestrannou péči o ubytované, především organizují přípravu na
vyučování, věnují se žákům individuálně podle jejich potřeb. Neméně důležitým úkolem je výchovná
práce vychovatelek – patří sem koordinace soužití na DM, dodržování řádu domova a společenských
norem chování, spolupráce a soužití s ostatními, výchova k toleranci a empatii, užitečné trávení
volného času atd. V rámci této činnosti nabízejí vychovatelky DM bohatou škálu zájmových činností.
Jedná se o tyto kroužky, které si ubytovaní vybírají podle svých preferencí a zájmů.
 Sportovní kroužek – běh pro zdraví, funkční trénink, posilovna
Sezónní zájmový kroužek, který probíhá v podzimních a předjarních měsících podle počasí. Trasy
běhu jsou připravovány v okolí DM v krásné šumavské přírodě. Cílem není pouze zlepšení fyzické
kondice, ale i poznání okolí Prachatic. Funkční trénink probíhá podle plánu v prostorách DM
a v posilovně. Je zaměřený na balanční cviky pro zpevnění vnitřního svalstva a středu těla. Děvčata se
seznamují i s novým náčiním (bosu – balanční cvičení na půlmíči, kettlebell – posilovací cvičení se
závažím).
 Kutilka
Kroužek probíhá v dílně kutilce, děvčata vyrábějí pod dohledem paní vychovatelky různé výrobky
k Velikonocům, Vánocům či k Valentýnu. Při práci se děvčata seznamují s různými výtvarnými
technikami a s různými druhy materiálů. Děvčata jsou vedena k pečlivosti, trpělivosti, rozvíjí se jejich
zručnost i estetické cítění.
 Jeden svět
Využívá cyklus dokumentárních pořadů a filmů. Během školního roku mají zájemci možnost
zhlédnout dokumentární filmy na různá témata, která se týká všech věkových kategorií, zdraví,
nežádoucích projevů společnosti, dále např. problematiky dospívání, slepoty, anorexie, mezilidských
vztahů. Po každém zhlédnutí dokumentu probíhá diskuse k danému tématu. Rozšiřuje se poznání
světa v jeho složitosti i dovednost diskutovat, argumentovat i tolerovat odlišný názor.
 Kulturní rada
Kroužek tvoří zástupci žáků z různých výchovných skupin. Cílem kulturní rady bylo připravit pro
všechny ubytované zajímavé a zábavné činnosti a zpestření dění na DM. Kulturní rada se podílí na
organizaci všech celointernátních akcí konaných na DM.
 Aerobik, roztleskávačky, bodystyling
Do kroužku jsou zapojena děvčata ze všech výchovných skupin. Pravidelně trénují v tělocvičně SPgŠ.
Cílem zájmového kroužku je seznámit všechna děvčata s pozitivy a principy aerobiku a posilování,
dále s vhodností cvičení pro zdravé jedince, se správným používáním cvičebních pomůcek. Děvčata
reprezentují naši školu na mnoha akcích města, základních škol. Vedoucí kroužku si sama připravuje
zajímavé choreografie, dává mladé generaci potřebnou energii a dovednost umět zdravě využít svůj
volný čas.
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 Dovedné ruce
Děvčata vyrábějí výrobky, které použijí většinou jako dárky, na výzdobu chodeb a pokojů nebo si je
odvezou domů. V rámci kroužku se vyrábí také vánoční dárky provozním zaměstnancům. Při práci je
využito mnoho technik – drátkování, ubrousková technika, sypaná a vyvazovaná batika, práce
s korálky, látkou a přírodninami.
 Dobrá parta
Náplní práce této skupiny je pravidelná návštěva pacientů v Hospici sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích. Děvčata a chlapci vystupují s kulturním programem a snaží se zpříjemnit klientům
přítomný okamžik. Zájem o návštěvy pacientů mají většinou děvčata a chlapci s hlubším vztahem
k nemocným lidem a dobře uvědomují si své poslání – potěšit, vykouzlit úsměv na tváři. Pracovníci
hospice si vystupujících váží a děkují za spolupráci.
 Radilka
Zájmový kroužek napomáhá děvčatům a chlapcům při přípravě na pedagogickou praxi v rámci výuky
– tvoří zde vlastní písemné přípravy. Vychovatelka jim ochotně radí, jak vytvořit přípravu na
pedagogickou praxi ve školských zařízeních – mateřské školy, základní školy, školní družiny. Ochotně
poradí s činnostmi odpovídajícími věku dětí. Využívá své bohaté zkušenosti z dob studií na SPgŠ
a nové poznatky z praxe. Do zájmového kroužku zařazuje znalosti a dovednosti ze všech výchov –
výtvarná, tělesná, hudební, dramatická.
 Péče o exteriér (jaro, léto, podzim), šití
V průběhu školního roku žáci a žákyně pilně pracují na úpravách okolo DM (hrabání posekané trávy,
pletí záhonů před DM, úprava stráně pod hřištěm, vytvoření nového oblázkového záhonu).
Vychovatelka pracuje se všemi výchovnými skupinami. Svým příkladem vede děvčata a chlapce
k radosti z práce pro celý kolektiv, k estetizaci prostředí okolo DM, rozšiřuje jejich dovednosti
v oblasti péče o rostliny i při šití.
 Život a styl
Zájmový kroužek, při kterém se děvčata mají možnost seznámit s různými výtvarnými a rukodělnými
technikami v návaznosti na tradice, roční období a módní trendy. 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.
Kromě zájmových aktivit procházejí životem na DM akce pořádané pro všechny ubytované, často jsou
zváni i další žáci a studenti z jednotlivých tříd a vyučující.
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Jedná se o tyto akce:
 burza učebnic
 adaptační kurz 1. ročníků (DM poskytuje prostory i pomoc vychovatelek)
 Souhry (zábavné soutěže mezi třídami za účasti učitelů)
 vítání 1. ročníků
 Jak se učit? – přednáška – Mgr. K. Pospíšilová
 prohlídka hospice s 1. ročníky
 volejbalový turnaj všech tříd (probíhá delší dobu a jeho vítěz se utkává s družstvem
pedagogů)
 podzimní táboráky
 pečení hnětýnek či dalšího sezónního pečiva
 přednášky na různá aktuální témata (ve spolupráci se školou i dalšími institucemi)
 Mikuláš na DM (zábavné aktivity, které si třídy připravují pro ostatní, aktivity, které připravují
a realizují vychovatelky DM)
 Česko zpívá koledy
 Štědrovečerní večeře (viz kapitolu Pravidelné školní akce)
 Den otevřených dveří ve škole i na DM
 Křeslo pro hosta (besedy s hosty ze školy i mimo ni, kteří mají cestovatelské zážitky či se
věnují zajímavým aktivitám)
 masopustní průvod městem ve spolupráci se ZŠ Zlatá stezka
 Fórum zdravého města v Národním domě
 módní bazar oblečení
 pasování 3. ročníků
 loučení se 4. ročníky
Zkrátka na NDM se po celý rok něco děje
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Ještě jeden pohled na zrekonstruovaný DM
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Trocha legrace na závěr

Škola je dílnou lidskosti, jak praví citát. Ale neméně je také místem, kde často vznikají veselé situace
i humorné výroky, chtěné i nechtěné. Na některé z nich léta s úsměvem vzpomínáme. Tak si jich pár
přečtěte. Všechny jsou autentické, skutečně byly na SPgŠ zaznamenány (pramen – zápisky kronikářky
školy z vlastní pedagogické práce).
Výtvarné perly
 Autor vyjadřuje své vlastní nitro rozložené na kostky. (analytický kubismus).
 Pieta – Panna Marie držící v rukou mrtvé Ježíškovo dítě.
 Snažil se abstraktně zakreslit Ježíše Krista.
 (náhrobky Medicejských) – na vrcholu náhrobku sedí duše zemřelých.
 K. Purkyně namaloval obraz Zátiší se sovou a kněžnou (se sovou sněžnou).
 Hynaisova Zima má u hlavy varhany, vlastně havrany.
 Brožík tu zachytil tři panovnické rody – Přemyslovce, Lumírovce a Habsburky.
 Leonardo studoval techniku, byl předchůdcem padáku.
 Barokní kostel má krajkové spodky.
 Mistr Theodorik měl zlaté pozadí.
 Nechává na svých plastikách zbytky dláta.
 Mezi české surrealisty patřilli: Šíma, Štyrský a Foyer (Toyen).
 Národní divadlo – jeho generální opravu udělaly Podzemní stavby České Budějovice.
 V sousoší Betlém od Brauna se nachází i Pochod tří králů.
 Malíř má výrazný štětkový rukopis.
 V Národním divadle provedl výzdobu Královského lože.
 Giorgione namaloval obraz Bouře. Na obraze sedí žena.
 Braun byl výborný plastik. Pracoval hlavně v Kuksu na panství hraběte Šprocha.
 Asyřané – byl to bojovný národ, zdi v místnosti neměly rohy.
 Velazquez často maloval zrůdy. Byly různě fyzicky postiženy, například duševně.
 Myslbekova socha Oddanosti má typické řasení těla.
 Jónský sloup má na hlavici valutu (volutu).
 Polychromované dřevo je obalené chromem.
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 Nádvoří bylo lemováno sloupovými sochory (ochozy).
 Byl tam umístěn oltář, odkud šlechta sledovala bohoslužby.
 Karel Purkyně namaloval obraz umělcových dětí, které nedokončil.
 Na obraze Jedlíci brambor (Gogh) je zachyceno utrpení lidí, kteří byli deformováni.
 Jsou tam vodorovné římsy, které sahají až k zemi.
 Delacroix namaloval obraz Svoboda táhnoucí lid na barikády (vedoucí).
 Millet se uzadil v Barbizonu, kde maloval.
 Jedním ze znaků dětského naivního realismu je transplantace (transparence).
 Klenba je vystlána lehkým zdivem.
 Poslední Alšova luneta se jmenuje Zadov (Žalov).
 Daumier udělal grafiku Vagón 3. třídy. Zde vyjadřuje soucit s lidmi, kteří jedou do práce.
 Sousoší Trigy je umístěno na zápraží Národního divadla. Trigy jsou trojspřeží tažené bohyní
Vítězství.
 Na egyptských malbách postav je oko čelem k nám.
 Jan Kupecký namaloval autoportrét manželky.
 Obraz Imprese zachycuje ráno na séně (Seině).
 Románské umění je nazváno podle slova Rom = Řím.
 Michelangelo působil pod záštitou rodu Mediků.
 Krypta – to bylo úložiště. Čeho? Knih, jídla…
 Baziliky – probíhaly tam gladiátorské hry a potraty prvních křesťanů.
 Slavná je jeskyně Pakárna u Brna (Pekárna).
 Matisse – začal malovat po zákroku slepého střeva.
 Dadaismus – směr, kdy malíři vypustili rozum, používali alkohol a drogy.
 Sixtinská kaple je v Praze – kázal tu Jan Amos Komenský.
 Důležité při malování je správné tažení štětce po vlasci (po vlasu).
 Girlandy se dělaly ze štoku (štuku).
 Někdy až smilně zachycoval krásu.
 Cyril Chramosta oslavil 80. narozeniny, stále žije a stále je živej.
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Skvosty z českého jazyka a literatury
 Mácha zemřel při požáru ve stodole.
 Baudelaire – hledá krásu tam, kde ji ještě nikdo nehledal, ve zdechlině.
 V. Dyk – v básni Devátá vlna ukryl předsevzetí smrti.
 Puškin zemřel v souboji s Dantem.
 Kosmas nebyl ani malý, ani velký, a když se posadil, dosahovaly mu nohy právě na stůl.
 Moliere – aby nedělal rodině ostudu, přejmenoval si jméno.
 Císař vyslal zvěrozvěsty Konstantina a Metoděje.
 Hrabě Monte Christo – měl několik způsobů, jak zemřít, mohl se jednoduše oběsit na
kapesníku.
 lvan Olbracht Nikola Šohaj loupežník – Dala jim vypít lektvar, který jim zaručoval
nesmrtelnost střelnou zbraní.
 Jiří Wolker – napsal si sám nápis na hrob.
 Vojenský zběh šel do války.
 Argot je jazyk společensky deklasovaných vrstev, například doktoři.
 Kollár – dílo Slávid dcera.
 George Gordon Bayern – slavný anglický romantik.
 V básni Baláda Mácha říká, že je čas zahodit liry a vzít si meč.
 Boccaccio napsal Armagedon.
 Ferda Mravenec je vzorem dobrého člověka.
 Je to povídka o cyklickém závodníkovi.
 Travička – trávící žena.
 Maryša už má všeho dost a otráví Vávru ztuchlou kávou od žida.
 Maryša mu nasype do kávy drcený ostružník.
 Sněhurka se zakousla a pak se otrávila.
 Zločin a trest – autor je Evžen Oněgin.
 Potom Přemysla oblékli do královského rouna a odjeli směrem k hradu.
 Ostře sledované vlaky – nakonec pozná, že každý člověk je stejný, jen třeba jinak.
 Kniha J. Havla „Člověče, nemrač se“ se mi líbila pro svůj veselý přístup k českému jazyku, jeho
smyslnosti i nesmyslnosti.
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Drahokamy ze slohových prací
 Věděla jsem, že jsem v lese sama a že se po lese potulují různí chuligáni.
 Vletěla jsem do výtahu a zmáčkla nejvyšší patro této vysoké budovy.
 Očima prolétla jejich tvářemi.
 Z čeho asipak je?
 Slavík, velmi unaven zpěvem a ztrátou krve, zemřel.
 Hlavní postavou je voják Švejk – postavička debilního vojáka.
 Naproti mně kráčí dívka a zamyšleně stojí.
 Strašidla přece nejsou a kdo jiný by se ocitl v noci na zamčeném dvorku?!
 Šrámek se inspiruje kabaretními formami, například kapulety.
 Poslední naděje je v chlívku u dřevníku.
 Přicházel chcípnout jako bezvládná mátoha.
 Zachycuje spíše negativní jedy.
 Řečnická otázka je taková, na kterou neočekáváme odpověď. Například „Kdo chce být dnes
zkoušen?“
 …i kdyby je profesor prosil pod pohrůžkou smrti, stejně půjdou v klidu spinkat.
 Byli tam i lidé, kteří se z toho fyzicky pozvraceli.
 Až umřu, na náhrobní kámen si dám vytetovat: Podstatnou část života strávil hledáním
ušlechtilé myšlenky.
 Velikonoce – do třídy bychom přidali ošatku s nabarvenými výfuky od vajec.
 Utřel si zarosené čelo páchnoucím potem.
 Nějaká magická síla přinutila mé oči upřít zrak na skulinku ve skále.
 Sivý holb je bledý.
 Smetanovo kvarteto Z mého života, to je o Beethovenovi.
 Autor chtěl vždycky mít doma vlčici. Nyní se mu to s manželkou podařilo.
 „Vypadni odtud“ je eufemizmus.
 Dvakrát měř, jednou řeš.
 Byl to disciplynovaný člověk.
 Zeus – 2. pád – Héra.
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 Akorát musím přiznat, že se mi nelíbí, jak děj končí. Je mi totiž líto, že Robinson opouští
ostrov, který já jsem si tolik oblíbila.
 Tato myšlenka mi utchvěla v hlavě.
 Neměli bychom dělat unáhlené předsudky.
 Tyto pojmy jsou chorobně známé.
 Uhasil vodu v řece.
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A to je všechno

Doufáme, že se brzy uvidíme osobně na oslavě výročí školy. Zatím si čtěte, vzpomínejte na léta, která
jste na „pedárně“ v Prachaticích strávili a buďte zdrávi.
Mgr. Ivana Blažková
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