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Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2019/2020
dle § 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky
č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, část třetí, § 7
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020
byla schválena Školskou radou SŠ a JŠ Volyně dne 14. října 2020

a) Charakteristika školy
Název:

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Volyně, Lidická 135

Identifikátor zařízení:

600 170 403

IČ:

60650478

Adresa:

Lidická 135, 387 01 Volyně

Telefon:

383 372 293
383 372 280

E-mail:

skola@ssvolyne.cz

Internetová stránka:

www.ssvolyne.cz

Zřizovatel:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Právní forma:

Příspěvková organizace

Ředitelka školy:

PaedDr. Eva Klasová
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Školská rada:
Ve dnech 12. 6. až 16. 6. 2017 proběhly volby do Školské rady Střední školy a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 pro volební období
2017 - 2020.
Rada Jihočeského kraje dne 20. 7. 2017 usnesením č. 787/2017/RK-20 vzala na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady Střední školy a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele
ke dni 1. 9. 2017.
Stanovený počet členů školské rady: 9.
Složení školské rady:
- za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Eva Kalíšková
Mgr. Lenka Hlinšťáková
Mgr. Vladimíra Košťálová

- za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:
Miloslava Brůžková
Lenka Majerová
Roman Pasovský
- za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován:
Ing. Václav Valhoda
Ilona Myslivcová
Bc. Miloslava Benediktová.
Ustavující jednání proběhlo dne 4. 9. 2017 v SŠ a JŠ Volyně, do čela školské rady byli
zvoleni:
Předseda: Mgr. Eva Kalíšková
Místopředseda: Lenka Majerová.
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b) Přehled vzdělávacích programů v oborech vzdělání
Střední škola IZO: 060650478
Název vzdělávacího
programu:

Forma
vzdělávání:

Kód oboru
vzdělání:

Rámcový vzdělávací program:

Ekonomika a podnikání

Denní

63-41-M/01

Rámcový vzdělávací program
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01.
Vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007,
č. j. 12 698/2007-23.

Přírodovědné lyceum

Denní

78-42-M/05

Rámcový vzdělávací program
Přírodovědné lyceum 78-42-M/05.
Vydalo MŠMT dne 6. 5. 2009,
č. j. 9325/2009-23.

Sociální činnost

Denní

75-41-M/01

Rámcový vzdělávací program Sociální
činnost 75-41-M/01. Vydalo MŠMT
dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23.

Veřejnosprávní činnost

Denní

68-43-M/01

Rámcový vzdělávací program
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01.
Vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007,
č. j. 12 698/2007-23.

Cukrář

Denní

29-54-H/01

Rámcový vzdělávací program Cukrář
29-54-H/01. Vydalo MŠMT dne
28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.

Prodavač

Denní

66-51-H/01

Rámcový vzdělávací program
Prodavač 66-51-H/01. Vydalo MŠMT
dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.
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c) Personální zabezpečení činnosti školy
Pracovní zařazení:
Pedagogičtí pracovníci

Ekonomický úsek

Provozní úsek

Počet pracovníků:

Ředitelka
Zástupkyně ředitelky pro teoretické
vyučování
Učitelé úseku teorie
Asistenti pedagoga
Vedoucí učitelka odborného výcviku
Učitelky odborného výcviku
Vychovatelky domova mládeže
Ekonomka, hospodářka a personální
agenda, pracovnice spisové,
administrativní služby a krizového
řízení
Vedoucí školní jídelny
Vedoucí kuchaři, kuchaři, pomocní
kuchaři
Správci budov
Úklid

1
2
25
1
1
3
4

3
1
3
2
6

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují podmínky odborné kvalifikace dle § 9 nebo
vykonávají přímou pedagogickou činnost v souladu s § 32 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími
prováděcími předpisy.

d) Údaje o přijímacím řízení
Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
Obor vzdělání:

Ekonomika a podnikání
Přírodovědné lyceum
Sociální činnost
Veřejnosprávní činnost

Kód oboru vzdělání:

63-41-M/01
78-42-M/05
75-41-M/01
68-43-M/01

Počet přihlášených
uchazečů v 1. kole:

Počet přijatých
uchazečů, kteří
odevzdali
zápisový lístek:

21
12
33
28

11
8
14
16

Počet přihlášených
uchazečů v 1. kole:

Počet přijatých
uchazečů, kteří
odevzdali zápisový
lístek:

19

11

Obory vzdělání s výučním listem:
Obor vzdělání:

Cukrář

Kód oboru vzdělání:

29-54-H/01
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e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Z celkového počtu žáků:
Třída: Počet žáků:

prospělo
prospělo: neprospělo:
s vyznamenáním:

Studijní průměr:

EP1

10

2

8

0

1,836

SC1

31

5

24

2

1,818

VS1

19

4

14

1

2,021

EL2

10

3

7

0

1,727

SC2

23

2

21

0

1,910

VS2

16

1

14

1

2,301

EP3

8

2

6

0

1,736

SC3

20

2

18

0

1,883

VS3

16

10

6

0

1,513

EL4

20

2

18

0

2,202

SC4

23

2

21

0

1,874

VS4

16

2

14

0

2,147

CU1

21

3

15

3

2,309

CU2

12

3

8

1

2,253

CU3

14

1

13

0

2,085

Vysvětlivky k označení tříd:
EP - Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
EL - společná třída oboru vzdělání
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 a Přírodovědné lyceum 78-42-M/05
SC - Sociální činnost 75-41-M/01
VS - Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
CU - Cukrář 29-54-H/01
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Hodnocení chování:
Snížený stupeň z chování za 2. pololetí školního roku 2019/2020:
2. stupeň z chování

-

0

3. stupeň z chování

-

2

Výchovná opatření za 1. pololetí školního roku 2019/2020:
Pochvala ředitelky školy

-

93

Pochvala třídního učitele

-

26

Důtka ředitelky školy

-

13

Důtka třídního učitele

-

15

Napomenutí třídního učitele

-

13

Napomenutí učitele odborného výcviku

-

1

Podmíněné vyloučení ze školy

-

0

Vyloučení ze školy

-

0

Podmíněné vyloučení z domova mládeže

-

1

Vyloučení z domova mládeže

-

0

Výchovná opatření za 2. pololetí školního roku 2019/2020:
Pochvala ředitelky školy

-

17

Pochvala třídního učitele

-

63

Důtka ředitelky školy

-

3

Důtka třídního učitele

-

2

Napomenutí třídního učitele

-

1

Podmíněné vyloučení ze školy

-

2

Vyloučení ze školy

-

0

Podmíněné vyloučení z domova mládeže

-

0

Vyloučení z domova mládeže

-

0
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Výsledky maturitních zkoušek
Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
Obor vzdělání:

Kód oboru
vzdělání:

Počet
žáků:

K maturitní
zkoušce ano:

K maturitní
zkoušce ne:

Prospělo
s vyz.:

Prospělo:

Neprospělo:

Opakovalo část
maturitní zkoušky:

Opakovalo maturitní
zkoušku z minulých
školních let:

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

18

14

4

2

8

4

8

1

Přírodovědné lyceum

78-42-M/05

3

3

0

1

2

0

0

0

Sociální činnost

75-41-M/01

27

27

0

3

19

5

10

4

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

17

16

1

1

11

4

10

1

Výsledky závěrečných zkoušek
Obory vzdělání s výučním listem:
Obor vzdělání:

Cukrář

Kód oboru
vzdělání:

Počet
žáků:

K závěrečné
zkoušce ano:

K závěrečné
zkoušce ne:

Prospělo
s vyznamenáním:

Prospělo:

Neprospělo:

Opakovalo část
závěrečné zkoušky:

29-54-H/01

14

14

0

0

13

1

1

Výsledky zkoušek z českého jazyka pro získání povolení k trvalému pobytu na území ČR
Druh zkoušky
Zkoušky z českého jazyka
pro cizince

Termín zkoušky:

Počet účastníků zkoušky:

Počet úspěšných účastníků zkoušky:

Celoročně

30

19
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Zdravý životní styl, protidrogová prevence a výchovné poradenství
Činnost výchovného poradce ve Střední škole a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky ve Volyni vykonává Mgr. Jitka Hrušková s kvalifikační způsobilostí získanou
specializačním studiem pro výchovné poradce.
Do plánované prevence jsou systematicky zapojováni všichni pedagogičtí pracovníci školy
formou vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky.
Činnost protidrogového preventisty ve Střední škole a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky ve Volyni vykonává od 1. 9. 2016 Mgr. Jana Benešová. Od 2. 4. 2020 převzala pozici
metodika prevence Ing. Alena Melicharová. Do plánované prevence jsou systematicky
zapojováni všichni pedagogičtí pracovníci školy formou vzdělávacích akcí pro pedagogické
pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů, mezi kterými je největší zájem
o témata v oblasti: agresivní chování žáků, pasivita, motivace, záškoláctví, šikana.
Spolupráce školy s rodiči: na třídních schůzkách, konzultační hodiny dle dohody – průběžně
celý školní rok, webové stránky školy – informace – průběžně celý školní rok.
Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči: dny otevřených dveří 4x ročně, Školská rada SŠ
a JŠ Volyně.
Preventivní aktivity pro žáky SŠ a JŠ Volyně, které nejsou součástí učebních osnov (aktivity,
které reagují na aktuální problémy): adaptační program pro 1. ročníky zaměřený na prevenci
rizikových jevů, exkurze, FAIR TRADE program, humanitární sbírky, volnočasové aktivity
při škole, spolupráce s Policií ČR.
Výskyt sociálně patologických jevů v SŠ a JŠ Volyně: neomluvené hodiny, alkohol, kouření,
ostatní drogy, agresivní formy chování, krádeže.
Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky: občanské
sdružení Do světa Strakonice, Dyscentrum Strakonice, Pedagogicko – psychologická poradna
Strakonice, Policie ČR.

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Datum:

Místo konání:

Předmětové
zaměření:

Téma semináře
(školení):

Účast:

30. 9. 2019

Správa
Ekologie
Národního
parku Šumava
Vimperk

Ochrana přírody
„Pojďme
na to od lesa“

Mgr. Bartušková

8. – 9. 10. 2019

NIDV České
Budějovice

Pedagogika

Pedagog 21. století

Mgr. Benešová
Mgr. Kalíšková

14. 10. 2019

Praha

Sociální činnost

Demence v obrazech Mgr. Košťálová

16. 10. 2019

České
Budějovice

Fyzika

Polymerní materiály
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Mgr. Hlinšťáková

Datum:

Místo konání:

Předmětové
zaměření:

Téma semináře
(školení):

Účast:

16. 10. 2019

Strakonice

Výchovné
poradenství

Metodické vedení
výchovného
poradenství

Mgr. Hrušková

8. 11. 2019

Praha

Anglický jazyk

Internet ve výuce
anglického jazyka

Mgr. Počinková
Mgr. Vojtíková
Dvořáková

11. 11. 2019

České
Budějovice

Prevence
patologického
chování

Kyberkriminalita
v praxi

Mgr. Benešová

18. 11. 2019

Praha

Český jazyk –
cizinci

Kalibrační schůzka

Mgr. Špilerová

19. 11. 2010

NIDV České
Budějovice

Ekologie

Ekologie k výchově
„Od slov k činům“

Ing. Drhová

20. 11. 2019

České
Budějovice

Fyzika

Pohyb v atmosféře
Země

Mgr. Hlinšťáková

25. 11. 2020

České
Budějovice

Prevence
patologického
chování

Problémoví rodiče
a žáci ve škole

Mgr. Benešová

27. 11. 2019

Praha

Ekonomika

Aktuální otázky
ekonomie
na středních školách

Ing. Vilánková

5. 12. 2019

Praha

Český jazyk –
cizinci

Školení – předpisy

Mgr. Špilerová

10. 12. 2019

Praha

GDPR

Ochrana osobních
dat

Mgr. Hlinšťáková

8. 1. 2020

České
Budějovice

Účetnictví

Aktuality v účetní
praxi

Ing. Žižková

28. 1. 2020

Praha

Ruský jazyk

Aktualizace ve výuce Mgr. Počinková
ruského jazyka

18. 2. 2020

Praha

Ekonomika,
účetnictví

Mzdy – aktualizace
předpisů
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Ing. Vilánková

Datum:

Místo konání:

Předmětové
zaměření:

Téma semináře
(školení):

Účast:

20. 2. 2020

NIDV České
Budějovice

Maturitní zkoušky

Školení komisařů

Ing. Kopková

4. – 5. 3. 2020

České
Budějovice

Kariérové
poradenství

Metodika
kariérového
poradenství

Mgr. Filipová

10. 3. 2020

Praha

Anglický jazyk

Metodika výuky
anglického jazyka

Mgr. Pelán

Další plánované aktivity se nekonaly z důvodu přijatých opatření proti pandemii COVID-19.

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Zahraniční aktivity:
- Partnerské školy:
Od listopadu 2011 - Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks Zwiesel
(Německo). Spolupráce pokračuje.
Od listopadu 2011 – Staatliche Berufsschule 2 Pasov (Německo). Spolupráce pokračuje.
Od října 2012 – zahájena spolupráce na společném projektu jižních Čech a Bavorska
za účelem vybudování Centra ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni.
Dne 10. října 2014 slavnostní otevření provozu Centra ekologického vzdělávání za účasti
zástupců české a bavorské strany (spolupráce pokračuje).
Od března 2013 – zahájena spolupráce – Joseph-von-Fraunhofer-Schule Staatliche
Berufsschule I Straubing mit Außenstelle Bogen, Pestalozzistrasse 4, Straubing (Německo),
spolupráce pokračuje výměnnými vzdělávacími pobyty žáků a pedagogů.
Od října 2013 zahájena spolupráce s bavorským ekologickým centrem u Pasova „Haus am
Strom“. Spolupráce pokračuje.

Spolupráce s dalšími organizacemi:
- Dne 4. 11. 2013 podpisem Prof. RNDr. Františka Váchy Ph.D. se škola stala Fakultní školou
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Spolupráce pokračuje.
- Partnerská škola Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov – spolupráce v rámci oboru
vzdělání cukrář.
- Město Volyně – spolupráce při uskutečňování aktivit projektů ACTIVE CITIZENS (aktivní
občané) a Centra ekologického vzdělávání U kaštanu.
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- VOK Volyně (dříve Městské muzeum a kulturní centrum Volyně) – pokračování výborné
spolupráce na projektech školy a projektech VOKu pro školy a veřejnost:
(aktivity pro žáky a veřejnost v rámci projektů ACTIVE CITIZENS, „První pomoc – nejhorší
je nevědět“, Fair trade dny, společenské a kulturní akce školy, Běh pro Afriku).
- Městská knihovna Volyně – realizována řada návštěv knihovny formou informačních
exkurzí pro žáky školy v rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti.
- Dyscentrum Strakonice – v průběhu školního roku spolupráce na individuální terapii.
- Úřad práce, pracoviště Strakonice – pracovní příležitosti.
- V průběhu školního roku 2019/2020 probíhala průběžně spolupráce se smluvními partnery
v rámci praxí žáků, při realizaci odborných exkurzí a dalších aktivit pořádaných
a zajišťovaných školou.

Sportovní aktivity:
- Organizačně zajistila metodická komise tělesné výchovy.
- Dne 18. 10. 2019 – Volyně – Běh pro Afriku (humanitární aktivita) – účast žáci
1. a 2. ročníků.
- Dne 23. 10. 2019 – VOŠ a SPŠ Volyně – Stolní tenis – dívky, chlapci – účast 7 žáků.
- Dne 13. 11. 2019 – Strakonice – Pohár českého florbalu středních škol – účast 14 žáků.
- Dne 18. 11. 2019 – Strakonice – Basketbal středních škol – okresní kolo – dívky – účast
13 žákyň.
- Dne 10. 12. 2019 – VOŠ a SPŠ Volyně – Volejbal – okresní kolo – dívky – účast 10 žákyň.
- Ve dnech 13. – 17. 1. 2020 – Lipno Kramolín – lyžařský výcvikový kurz – 27 žáků.
- Dne 21. 1. 2020 – Strakonice – Pohár českého florbalu středních škol – 14 žáků.
Další plánované aktivity se nekonaly z důvodu přijatých opatření proti pandemii COVID-19.

Významnější kulturní akce:
- Maturitní plesy:
dne 22. 11. 2019 – třída EL4
dne 13. 12. 2019 – třída VS4
dne 10. 1. 2020 – třída SC4.
- Dne 14. 11. 2019 – Praha – muzikálové představení „Sestra v akci“ – 38 žáků.
- Dne 16. 12. 2019 – Praha Národní divadlo – představení „Maryša“ – 51 žáků.
- Dne 18. 12. 2019 – Praha Národní divadlo – představení „Legenda jménem Holmes“ –
47 žáků.
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- Předání maturitních vysvědčení, výučních listů a Europassů absolventům maturitních
a učebního oboru vzdělání: ekonomika a podnikání, přírodovědné lyceum, sociální činnost,
veřejnosprávní činnost, cukrář.
Další plánované aktivity se nekonaly z důvodu přijatých opatření proti pandemii COVID-19.

Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity (přednášky, besedy):
Datum:

Forma:

Místo konání
a název akce:

Tématické
(předmětové)
zaměření:

Účast:

5. 9. 2019

Exkurze

Městský ústav
sociálních služeb
Strakonice

Příprava na odborné Třída SC3
praxe oboru vzdělání
sociální činnost
(BOZP)

11. 9. 2019

Exkurze

Rumpold,
kompostárna
Jarošovice

Ekologie

Třídy EP1, SC3

11. 9. 2019

Exkurze

Muzeum čokolády
Tábor

Technologie

Třída CU3

12. 9.2019

Exkurze

Černošín u Plzně

Ekologie

Třídy SC1, VS1

25. 9. 2019

Exkurze

Horská Kvilda

Vzdělávací program
ŠUNAP – ekologie

Třídy EL2, EL4

26. 9. 2019

Exkurze

ZEVO Chotíkov
Plzeň

Zpracování odpadů - Třídy VS2, VS3,
ekologie
EP3

26. 9. 2019

Exkurze

Jihosepar Vimperk

Třídění odpadů –
ekologie

Třída CU3

1. 10. 2019

Exkurze

Městská knihovna
Volyně

Český jazyk

Třídy EP1, CU1

4. 10. 2019

Exkurze

Městská knihovna
Volyně

Český jazyk

Třídy VS1, SC1

8. 10. 2019

Exkurze

Strakonice –
Jihočeské centrum
pro zdravotně
postižené

Sociální péče

Třída SC2

21. 10. 2019

Exkurze

Knihovna
Strakonice
„Slovoslet“

Český jazyk

Třídy EP3, VS3,
SC3
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Datum:

Forma:

Místo konání
a název akce:

Tématické
(předmětové)
zaměření:

Účast:

23. 10. 2019

Přednáška

Kino Volyně
„Nehodou
to začíná“

Občanská nauka
(dopravní výchova)

Všichni žáci

6. 11. 2019

Beseda

Kino Volyně Listování
„Fotbalové deníky“

Český jazyk

Všichni žáci

7. 11. 2019

Exkurze

Strakonice –
bezobalový obchod
„Bezinka“

Technologie

Třída CU3

11. – 15. 11. 2019

Výměnný pobyt Partnerská škola
Mikulov

Technologie

Výběr žáků
oboru vzdělání
cukrář

14. 11. 2019

Exkurze

Praha – reálie
+ muzikál

Český jazyk

Výběr žáků

15. 11. 2019

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně
„Jak se žije tělesně
postiženým“

Sociální péče

Třída SC2

21. 11. 2019

Přednáška

Kino Volyně
„České tajemno“

Občanská nauka

Třídy EP1,
SC1, VS1,
EL2, SC2,
VS2

29. 11. 2019

Přednáška
a praktické
cvičení

Kino Volyně
„První pomoc“

Občanská nauka

Třídy EP1,
SC1, VS1,
CU1

3. 12. 2019

Exkurze

Praha – Pražský
hrad

Technika cestovního Třídy EP3,
ruchu
VS3

4. 12. 2019

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně
„Podnikání a daně“

Ekonomika,
účetnictví

Třídy EP2,
EP3, EP4,
CU3

11. 12. 2019

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně
„Komunikace
ve společnosti“

Občanská nauka

Třída EP1

12. 12. 2019

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně
„Náhradní rodinná
péče“

Sociální péče

Třída SC3

12. 12. 2019

Exkurze

Plzeň
Veletrh fiktivních
firem

Fiktivní firma

Třída EP3
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Datum:

Forma:

Místo konání
a název akce:

Tématické
(předmětové)
zaměření:

Účast:

12. 12. 2019

Exkurze

Praha
Mistrovství světa
ve florbale

Tělesná výchova

Výběr žáků

16. 12. 2019

Exkurze

Praha Národní
divadlo „Maryša“

Český jazyk

Výběr žáků

18. 12. 2019

Exkurze

Praha Národní
divadlo muzikál
„Legenda jménem
Holmes“

Český jazyk

Třídy SC1,
EL4, CU3

9. 1. 2020

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně
„Mediální
komunikace“

Český jazyk

Třída SC3

Únor 2020

2 přednášky

SŠ a JŠ Volyně
„Experti do škol“

Ekonomika

1. – 4. ročník
obor vzdělání
ekonomika
a podnikání

25. 2. 2020

Přednáška
a praktické
cvičení

SŠ a JŠ Volyně
„Gerontooblek“

Sociální péče

Třída SC3

26. 2. 2020

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně

Právo v praxi

4. ročníky,
třída CU3

3. 3. 2020

Přednáška
a praktické
cvičení

SŠ a JŠ Volyně
„Práce s imobilním
klientem“

Sociální péče

Třída SC2

8. – 11. 3. 2020

Exkurze

Polsko – Osvětim,
Krakov

Dějepis

Výběr –
50 žáků

10. 3. 2020

Přednáška

SŠ a JŠ Volyně
práce Policie ČR
„Kriminalita
mládeže“

Občanská nauka

Třídy EP1,
SC1, VS1

Další plánované aktivity se nekonaly z důvodu přijatých opatření proti pandemii COVID-19.
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Environmentální vzdělávání:
- Garant projektu školní environmentální výchovy: Mgr. Pavla Bartušková, specializace:
biologie, chemie. Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Volyně
plán environmentální výchovy realizuje již sedmnáctým rokem. Plán aktivit byl plněn a jeho
rozsah rozšířen o další podnětné akce, které podporují environmentální výchovu žáků
a rozšiřují rozhled pedagogických pracovníků. Program environmentální výchovy je
zapracován do vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělání.
- Projevuje se v třídění odpadu, v soutěžích se zaměřením na zeměpisnou, přírodovědnou
a environmentální tématiku, při realizovaných exkurzích a projektových aktivitách – Fair
trade, aktivity Centra ekologického vzdělávání U kaštanu.

Prezentace školy:
- Účast školy na prezentační výstavě „Vzdělání a řemeslo 2019“ v Českých Budějovicích
ve dnech 7. – 9. 11. 2019.
- Dny otevřených dveří SŠ a JŠ Volyně:
dne 18. 10. 2019
dne 29. 11. 2019
dne 17. 1. 2020
dne 14. 2. 2020
Součástí denní prezentace školy byla již tradičně ukázková práce žáků oboru vzdělání
cukrář a práce žáků v programu fiktivních firem.
- Prezentace školy na regionálních burzách škol „Trhy studijních příležitostí":
dne 1. 10. 2019 – Vimperk
dne 10. 10. 2019 – Třeboň
dne 16. 10. 2019 – Tábor
dne 22. 10. 2019 – Blatná
dne 22. 10. 2019 – Český Krumlov
dne 13. 11. 2019 – Klatovy – Akademie řemesel
dne 14. 11. 2019 – Strakonice
dne 18. 11. 2019 – Písek
dne 19. 11. 2019 – Prachatice.
- Ve dnech 20. – 22. 11. 2019 účast na Gastrofestu v Českých Budějovicích „Budějovické
mlsání 2019“ v soutěži o nejlepší cukrářský výrobek na téma „Ovoce v každém ročním
období“.
- Dne 20. 2. 2020 – účast v soutěži cukrářů „Písecké dortování“ na téma „Dort k dané
příležitosti“.
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- Prezentace školy v rámci prezentačních dnů na základních školách pro žáky 8. a 9. tříd:
ZŠ Sušice Lerchova, Čkyně, Vacov, Volenice, Katovice, Prachatice, Strakonice, Čestice,
Vimperk, Volyně, Vlachovo Březí, Cehnice, Zdíkov.
- Aktivity Ekologického centra U kaštanu – viz. oddíl m).
- Ve škole se rozvinuly specifické školní projekty, které v praxi realizují žáci školy a které
jsou pro školu významnou propagací a mají pro veřejnost podstatný společensko-informační
význam a vzdělávací charakter:
Programový soubor akcí skupiny ACTIVE CITIZENS pro žáky Mateřské školy
Volyně, pro žáky Základní školy Volyně, pro Dům s pečovatelskou službou Volyně,
pro volyňskou veřejnost.
-

Prezentace školy pěveckým souborem domova mládeže V(ÍQ)ĚT pod vedením
vychovatelky domova mládeže Lenky Rodové v Léčebně dlouhodobě nemocných
Volyně, v Dětském domově Volyně, v Domě s pečovatelskou službou Volyně.

-

Projekt „Střední škola – výuka trochu jinak“ pro žáky základních škol spojená
s realizací projektů ekologického centra U kaštanu.

-

Projekty „Fair trade“ a „Světová škola“.

Na propagaci dále škola využívá: regionální tisk, místní rozhlas, vlastní tiskové materiály
a systém internetové prezentace.
Další plánované aktivity se nekonaly z důvodu přijatých opatření proti pandemii
COVID-19.

Účast žáků v předmětových soutěžích:
- Soutěž v oboru vzdělání cukrář - ve dnech 20. – 22. 11. 2019 – účast na Gastrofestu
v Českých Budějovicích „Budějovické mlsání“.

- Olympiáda v anglickém jazyce - dne 24. 1. 2020 školní kolo, postup do okresního kola
3 žáci, okresní kolo dne 18. 2. 2020.

- Olympiáda v českém jazyce - dne 10. 12. 2019 školní kolo, postup do okresního kola 3 žáci,
okresní kolo dne 22. 1. 2020.

- Olympiáda v německém jazyce - dne 16. 1. 2020 školní kolo, postup do okresního kola
2 žáci, okresní kolo dne 13. 2. 2020.
- Zeměpisná olympiáda – dne 30. 1. 2020 školní kolo, postup do okresního kola 3 žáci,
okresní kolo dne 26. 2. 2020.
- Písecké dortování – dne 20. 2. 2020 – účast 2 žákyně oboru vzdělání cukrář, téma „Dort
k dané příležitosti“.
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- Sportovní soutěže: viz. sportovní aktivity.
Další plánované aktivity se nekonaly z důvodu přijatých opatření proti pandemii
COVID-19.

Další aktivity školy přesahující rámec výuky:
Dobročinné, humanitární veřejné sbírky:
Název sbírky:

Datum:

Účel:

10. 9. 2019

Světluška

Pomoc osobám se zrakovým
znevýhodněním

25. 9. 2019

Srdíčkový den – Život dětem

Pomoc vážně nemocným
dětem v domácí péči
rodičů

1. 4. 12. 2019

Srdíčkový den – Život dětem

Pomoc vážně nemocným
dětem v domácí péči
rodičů

Další plánované aktivity se nekonaly z důvodu přijatých opatření proti pandemii COVID-19.
- Adaptační pobyty pro 1. ročníky oborů vzdělání:
Ve dnech 16. – 18. 9. 2019 pro obory vzdělání veřejnosprávní činnost, ekonomika
a podnikání a sociální činnost na Zadově, dne 20. 9. 2019 pro obor vzdělání cukrář
ve Volyni.
Program zaměřen na prevenci a odhalování rizikových chování jednotlivců a kolektivů
ve společnosti. Programově a organizačně zajistily: Mgr. Jitka Hrušková, Mgr. Jana
Hůlovcová.

Školení (semináře) pracovníků mimo rámec DVPP:
Datum:

Místo konání:

V průběhu školního České
roku 2019/2020
Budějovice

Oborové a profesní zaměření:

Cyklus školení „Tři náročné
situace v praxi vedoucího
pracovníka – situace
delegování úkolů, vytýkání
chyb, nedostatků a řešení
konfliktů v týmu“
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Účast:

PaedDr. Klasová

Datum:

Místo konání:

Oborové a profesní zaměření:

Účast:

V průběhu
školního roku
2019/2020

Jihočeská
Kurz DVUF
univerzita České
Budějovice

30. 9. 2019

České
Budějovice

Školní management – projekt PaedDr. Klasová
APIV B
Mgr. Hlinšťáková

23. 10. 2019

České
Budějovice

Školení – krajský akční plán PaedDr. Klasová
KAP, místní akční plán MAP

24. 10. 2019

České
Budějovice

Seminář „Vnitřní kontrolní
systém u příspěvkových
organizací“

5. 11. 2019

České
Budějovice

Seminář „Praktická aplikace Ing. Kučerová
DPH u ÚSC, školských
a dalších příspěvkových
zařízení v roce 2019 a 2020“

27. 11. 2019

České
Budějovice

Seminář „Vzdělávání“

PaedDr. Klasová

27. 11. 2019

České
Budějovice

IKAP

Mgr. Hlinšťáková

3. 12. 2019

České
Budějovice

Účetnictví, FKSP

Ing. Kučerová

10. 12. 2019

České
Budějovice

Seminář „Účetnictví
příspěvkových organizací
zřízených územně
samosprávnými celky –
školství. Účetní praktikum“.

Ing. Kučerová

10. 12. 2019

Praha

GDPR – ochrana osobních
dat

Mgr. Hlinšťáková

18. 12. 2019

Volyně

Školní management – projekt PaedDr. Klasová
APIV B
Mgr. Hlinšťáková

23. 1. 2020

České
Budějovice

Porada ředitelů a ekonomů
PaedDr. Klasová
škol – OŠMT – Krajský úřad Ing. Kučerová
Jihočeského kraje

29. 1. 2020

České
Budějovice

Tvorba strategického plánu
rozvoje škol
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Mgr. Hlinšťáková

Ing. Kučerová
I. Šišková

PaedDr. Klasová

Datum:

Místo konání:

Oborové a profesní zaměření:

Účast:

25. 2. 2020

České
Budějovice

Školní management – projekt PaedDr. Klasová
APIV B
Mgr. Hlinšťáková

6. 2. 2020

Strakonice

Školení hygienického
minima

R. Pekárková
M. Balík
J. Černá
R. Fundová

26. 2. 2020

České
Budějovice

Management školy

PaedDr. Klasová

17. 3. 2020

Volyně

Školení požární hlídky –
prevence

Mgr. Bartušková
V. Bošková
M. Drha
V. Krýcha
M. Nárovcová
Ing. Smola

17. 3. 2020

Volyně

Školení preventistů požární
ochrany

M. Drha
V. Krýcha

18. – 25. 8. 2020

Hodonín

Školní management

Mgr. Hlinšťáková

Další plánované aktivity se nekonaly z důvodu přijatých opatření proti pandemii
COVID-19.
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Akce domova mládeže:
Sport
Kultura
Kroužky

– aerobic, posilovna, odbíjená, fotbal, florbal, stolní tenis a kulečník.
– knihovna, návštěvy koncertů, kino – filmový klub, muzeum.
– pěvecký kroužek V(ÍQ)ĚT, šperkařský kroužek, kroužek péče o květiny,
sportovní kroužek.

Akce odborného výcviku:
- Účast na prezentaci středních škol (Blatná, Tábor, Strakonice, Klatovy, Vimperk,
Prachatice, Písek), Vzdělání a řemeslo České Budějovice, Gastrofest České Budějovice
„Budějovické mlsání“, „Studentský den“ Blatná, „Den řemesel“ v Základní škole Štěkeň.
- Výroba fair trade pralinek.
- Účast na soutěži „Budějovické mlsání“ a „Písecké dortování“.
- Spolupráce s partnerskou školou Joseph-von-Fraunhofer-Schule Staatliche Berufsschule I
Straubing mit Außenstelle Bogen, Straubing (Německo):
- společná práce žáků při výrobě cukrářských výrobků v dílnách Střední školy
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Volyně.

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
- České školní inspekci byla dne 2. 4. 2020 na základě vyžádání podána zpráva o distanční

výuce ve Střední škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Volyně,
Lidická 135 v době COVID-19.
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j) Základní údaje o hospodaření školy
Příjmy:

1.

Příjmy za organizaci celkem

Kč 37 793 810,50

Z toho z hlavní činnosti

Kč 36 856 736,32

Celkové výnosy z hlavní činnosti

Kč 4 148 882,96

Z toho:
2.

a) Příjmy z prodeje služeb

Kč 3 514 279,42

b) Provozní dotace

Kč 5 107 000,00

Příjmy z doplňkové činnosti

Kč

937 074,18

Výdaje:

1.

Výdaje za organizaci celkem

Kč 35 928 726,67

Z toho z hlavní činnosti

Kč 35 926 094,07

Investiční výdaje (použití fondu investic):

Kč 2 716 968,42

Z toho:

a) Technické zhodnocení čp. 11

Kč 2 055 000,00

Z fondu investic bylo pořízeno nové auto Škoda Scala a dále provedeny opravy budov
ve výši Kč 182 000,00.

2.

Neinvestiční výdaje z hlavní činnosti
Z toho:

Kč 25 578 078,00

a) Náklady na platy ze státního rozpočtu

Kč 18 475 843,00

b) Ostatní náklady

Kč

c) Zákonné odvody, sociální a zdravotní pojištění

Kč 6 465 692,00

d) Zákonné odvody FKSP 2 %

Kč

369 517,00

e) Úrazy – odvody Kooperativa

Kč

80 010,00

Kč

1 146 188,89

a) Z hlavní činnosti

Kč

928 009,65

b) Z doplňkové činnosti

Kč

218 178,24

V roce 2019 dosáhla organizace kladného hospodářského
výsledku ve výši:
Z toho:
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152 337,00

Účetní závěrka byla schválena Radou Jihočeského kraje dne 30. 4. 2020.
Návrh na příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019:
Příděl do rezervního fondu:

Kč 916 950,31

Příděl do fondu odměn:

Kč 229 237,58.

V roce 2019 bylo vyčerpáno z FKSP 189 952,00 Kč, z toho na zlepšení pracovních podmínek
zaměstnanců 21 613,00 Kč, kulturní akce 38 028,00 Kč a na penzijní připojištění
98 800,00 Kč a příspěvky na stravování zaměstnanců 31 511,00 Kč.
Příděl do fondu (2 % z platů zaměstnanců) činil 388 000,00 Kč.
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
-

Německo, Joseph-von-Fraunhofer-Schule Staatliche Berufsschule I Straubing mit
Außenstelle Bogen, Pestalozzistrasse 4, Straubing
Druh spolupráce: spolupráce v odborném výcviku oboru vzdělání cukrář a v rámci
činnosti na projektu Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni
v programu
Cíl
3
Česká
republika
–
Svobodný
stát
Bavorsko
2007 – 2013 (dále jen EVVO).
Uskutečněné akce:
Dne 22. 1. 2020 – Projektový den s Staatliche Berufsschule I Straubing. Projektový den
partnerských škol se realizoval ve Volyni.

-

Mezinárodní projekt – Dům zahraniční spolupráce – Box of Experiments,
eTwinning, koordinátor Mgr. Lenka Hlinšťáková
Způsob zapojení školy – partner.
Cíl projektu: Spolupráce učitelů fyziky. Rozvoj komunikace v anglickém jazyce, práce
s ICT a překlad do českého jazyka. Rozvoj kreativity.
Doba realizace projektu: od 17. 8. 2014 – trvá.
Škola zapojena do projektu: 55 škol z EU.
Aktivity: Skupina učitelů fyziky připravuje pokusy s jednoduchými pomůckami jako
doplněk výuky fyziky. Materiály vznikají v anglickém jazyce a jednotliví partneři je
překládají do rodného jazyka.

-

Mezinárodní projekt EDISON – mezikulturní vzdělávání na mateřských, základních
a středních školách ve dnech od 9. 2. 2020 do 16. 2. 2020. Střední škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Volyně uzavřela smlouvu s partnerem AIESEC
České Budějovice. Zahraniční tým se skládal ze 6 mladých lidí ve věku 18 – 30 let
z různých zemí světa (Indonésie, Georgia, Jordan, Pákistán, Taiwan), kteří společně
působili a pracovali na projektu EDISON za účelem prezentace jejich země původu
a jejich kultury.

- Mezinárodní program Fulbright týkající se asistenta do výuky angličtiny. Střední škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 se přihlásila
do výběrového řízení o asistenta – rodilého mluvčího - Američana do výuky angličtiny
na školní rok 2020/2021. Jedná se o absolventy prestižních amerických univerzit, kteří
na českých středních školách spolu s českými učiteli pomáhají s výukou angličtiny.
Naše žádost o asistenta do výuky angličtiny byla schválena, avšak v důsledku epidemie
COVID-19 je realizace přesunuta na školní rok 2021/2022.

l)

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Jazykové vzdělávání – anglický jazyk, německý jazyk, český znakový jazyk.
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m)

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
- Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
se zapojila do Jihočeské informační kampaně zaměřené na separaci a recyklaci odpadů
„Škola zařídí – kraj zaplatí“. Kampaň je realizována s finanční účastí Jihočeského kraje
a autorizované obalové společnosti EKO-KOM a. s.. Střední škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 získala podporu na exkurzi
do zpracovatelského zařízení Kompostárna Jarošovice, pobočka Týn nad Vltavou,
na exkurzi do EKODEPON, s. r. o., Výukové a školící centrum Černošín a na exkurzi
do zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) Chotíkov. Exkurze se uskutečnily
ve dnech 11. 9. 2019, 12. 9. 2019 a 26. 9. 2019.
- Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
se zapojila do aktivity Učíme se navzájem projektu iKAP Jč kraje I – Pedagog
21. století. – „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367. Uskutečnily se 2 projektové dny zaměřené
na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti pro žáky 8. tříd základních škol – dne
17. 12. 2019 pro žáky Základní školy a Mateřské školy Čkyně (název aktivity: Výroba
lineckého cukroví včetně plnění a zdobení), dne 18. 12. 2019 pro žáky Základní školy
a Mateřské školy Čestice (název aktivity: Výroba lineckého třeného kolečka včetně
plnění a polévání).
- Projekt „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – APIV B“
reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015. S Národním institutem pro další vzdělávání
Praha 1 byla dne 19. 10. 2017 podepsaná smlouva o vzájemné spolupráci, která byla
uzavřená na dobu určitou, do 30. 9. 2021. Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou
spolupráci smluvních stran v rámci projektu „Podpora společného vzdělávání
v pedagogické praxi“ hrazeného Evropským sociálním fondem v rámci dotačního titulu
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Uskutečnily se vzdělávací programy:
Dne 18. 12. 2019 - vzdělávací program „Komunikace rodina – škola – VPP“.
Ve dnech 24. 3. 2020, 31. 3. 2020 a 7. 4. 2020 – webinář - „Práce s heterogenní třídou“.
Ve dnech 25. 5. 2020, 27. 5. 2020 a 28. 5. 2020 – webinář – „Syndrom vyhoření
v pedagogické profesi“.
Dne 27. 8. 2020 – vzdělávací program „Komunikace rodina – škola – SŠ, VOŠ“.
- Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
získala od Jihočeského kraje dotaci ve výši 20 000,-- Kč na projekt „Čtení nás baví“.
Hlavním cílem projektu je v souladu se Školním akčním plánem a Krajským akčním
plánem posílení kompetence žáků pro čtení textů s porozuměním a vybudování nebo
posílení kladného vztahu k literatuře a čtení, k rozvoji slovní zásoby žáků a posílení
schopnosti mluveného slova. Motivačním prvkem čtenářských dílen je představení
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Listování (podpora MŠMT ČR), kde známé osobnosti pan Lukáš Hejlík a paní Věra
Holá na pódiu předvedli dramatizaci knihy Jihočeského autora Jiřího Hájíčka Fotbalové
deníky. Celé představení bylo v podstatě čteno z úryvků vybraného díla. Tohoto
představení se zúčastnili všichni žáci. Představení navazovalo na čtenářské dílny, kde
žákům bylo ukázáno, jak správně číst s porozuměním a co číst. Žáci si mohou čtečku
zapůjčit ve škole s moderními i klasickými díly. Čtení posiluje slovní zásobu žáků a tím
nepřímo také schopnost používat mluvené slovo, kreativitu formou rozvoje
představivosti a fantazie při čtení. Čtenářský klub funguje pod vedením Mgr. Ivany
Špilerové, učitelky českého jazyka. Realizace projektu byla ukončena v měsíci
říjen 2019.
- Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
získala od Jihočeského kraje dotaci ve výši 11 084,-- Kč na projekt „Poznáváme
Šumavu“. Hlavním cílem projektu bylo doplnění tematického celku předmětu Biologie
a ekologie terénním pozorováním v prostředí Šumavského národního parku a v souladu
s environmentálním plánem školy posílení vztahu k živé přírodě. Dvoudenního
vzdělávacího programu Vzdělávacího centra Národního parku Šumava na Horské
Kvildě zaměřeného na téma savci se zúčastnila skupina 16 žáků školy se 2 pedagogy.
Terénní pozorování rozšířilo rozsah učiva předmětů a společně s aktivitami Centra
ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni posílilo kladný vztah žáků k přírodě
v okolí s důrazem na ochranu životního prostředí. Znalosti o savcích na Šumavě získané
neformálním způsobem výuky vhodně doplnily teoretickou výuku. Prohloubení
kladného vztahu k pobytu v přírodě vede k posílení kompetence k zdravějšímu způsobu
života doplněného pohybovými aktivitami v terénu – výšlap na Horskou Kvildu.
Předpokládaným přínosem je doplnění školního vzdělávacího plánu o terénní
pozorování, podpora vztahu k živé přírodě s důrazem na chráněné území Šumavského
národního parku. Neformální způsob výuky znamená lepší osvojení nabytých
vědomostí. Exkurze je v souladu s environmentálním plánem školy. Aktivity projektu
– dvoudenní pobyt na Horské Kvildě ve dnech 24. a 25. 9. 2019.
- Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
získala od Jihočeského kraje dotaci ve výši 15 000,-- Kč na projekt „Podpora
lyžařských výcvikových kurzů“. Hlavním cílem projektu bylo umožnit žákům
ze sociálně slabších rodin začlenit se plnohodnotně do třídního kolektivu a zároveň
získat nebo prohloubit dovednosti spojené se zimními sporty. Prevencí patologických
projevů v třídním kolektivu je fakt, že nebude rozkrývána komplikovaná finanční
situace některých rodin a tak dotčení žáci nebudou vystavováni riziku posměchu,
vyloučení z třídního kolektivu nebo dokonce šikany a kyberšikany. Účastí na lyžařském
výcvikovém kurzu si žáci osvojili a prohloubili své pohybové dovednosti pod odborným
vedením, což působí jako motivátor pro vytvoření kladného vztahu ke sportovním
aktivitám. V neposlední řadě došlo k posílení sebevědomí dotčených žáků.
Lyžařský výcvikový kurz proběhl ve dnech od 12. 1. do 17. 1. 2020. Žáci byli
ubytováni v Chatě Lanovka v Lipně nad Vltavou.
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- Projekt Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni, projekt č. 311. Hlavním
cílem projektu je podpora školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání
a zvýšení vzdělanosti žáků, studentů, pedagogických pracovníků a veřejnosti příhraniční
oblasti v ekologické problematice. Dalším cílem je zatraktivnění přírodovědných
předmětů a posílení společného vzdělávání Čechů a Bavorů.
Doba realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 3. 2015 – udržitelnost projektu do 31. 3. 2020.
Zdroje financování projektu: 85 % prostředky programu Cíl 3 Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 (tzv. velké projekty), 10 % prostředky Jihočeského
kraje, 5 % prostředky státního rozpočtu.
Partneři projektu:
- Německo, Staatliche Berufsschule 2 Pasov, Am Fernsehturm 2
- Německo, Berufsbildungszentrum für soziale Berufe des Mädchenwerks
Zwiesel e. V., Theresienthaler Strasse 1.
- Německo, Haus am Strom, Zentrumsleitung, Am Kraftwerk 4, Untergriesbach.
Projektové dny:
Ve dnech 24. – 25. 9. 2019 – Projektová aktivita v Horské Kvildě na Šumavě –
Poznáváme Šumavu. Dvoudenní projektová aktivita s ubytováním v Horské Kvildě
se věnovala fauně a flóře Šumavy a možnostem její ochrany. Účastníci se také
dozvěděli aktuální informace o udržitelném rozvoji této lokality. Při práci v terénu
vyučující prováděli odborný výklad o okolních lokalitách. Vzhledem k bezprostřednímu
kontaktu s přírodou se účastníci měli možnost intenzívně věnovat přírodě a významu
její ochrany. Akce přispěla k prohloubení znalostí o Národním parku Šumava
a o možnostech dalšího rozvoje rozsáhlého území, na kterém se národní park rozkládá.
Dne 18. 10. 2019 – Projektový den se Základní školou Volyně – Chráněná území
v okolí Volyně. Projektový den s žáky základní školy se zaměřil na blízké okolí –
chráněná území v okolí města Volyně. Věnovali se lokalitám s ohroženými rostlinami.
Žáci se snažili odvodit, které činnosti člověka rostlinám škodí a jak je to možné změnit.
Dne 26. 11. 2019 – Perspektiva Vimperk – projekt byl v tomto roce opět zařazen
do platformy Perspektiva – Přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání mezi
Jihočeským krajem a Dolním Bavorskem. Jednání tentokrát probíhalo na české straně
hranice ve Vimperku. S projektem a činností centra ekologického vzdělávání byli
seznámeni zástupci vlády Dolního Bavorska, představitelé Jihočeského kraje, ředitele
příhraničních škol a odborná veřejnost.
Dne 22. 1. 2020 – Projektový den s Staatliche Berufsschule I Straubing. Projektový den
partnerských škol se realizoval ve Volyni. Žáci pracovali v malých skupinách,
ve kterých byli vždy žáci z Čech a z Dolního Bavorska. Vzhledem k tomu, že společně
plnili praktické úkoly, se podařilo překonat jazykovou bariéru a navázat osobní kontakty
mezi žáky. Projektová aktivita přispěla především k vzájemnému poznávání. Pracovní
tým projektu projednal a naplánoval další projektový den ve Straubingu.
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Prioritou
společných
aktivit
zůstává
spolupráce
s dolnobavorskými
školami. S projektovými týmy partnerských škol Joseph-von-Fraunhofer-Schule
Staatliche Berufsschule I Straubing mit Auβenstelle Bogen, tak s Staatliche
Berufsschule 2 Passau jsme se dohodli na zařazení společných aktivit zpravidla dvakrát
ročně. Činnosti probíhají střídavě na území obou států. Význam našeho projektu
potvrdilo jeho zařazení do platformy Perspektiva – Přeshraniční spolupráce v oblasti
vzdělávání mezi Jihočeským krajem a Dolním Bavorskem. Byli jsme vybráni jako jeden
ze tří prezentovaných projektů za Jihočeský kraj na konferenci konané ve Vimperku
za účasti představitelů Vlády Dolního Bavorska. K největším přínosům projektu
přeshraniční spolupráce patří společné vzdělávání. Nezáleží na tom, na jaké straně
hranice žijeme, jakým jazykem mluvíme. Důležitá je možnost se potkávat, vyměňovat
si zkušenosti, navazovat kontakty mezi žáky i učiteli a spolupracovat v průběhu
projektu.
-

Projekt OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) s názvem „Podpora
sepětí výuky s praxí 2“ s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014540. Projekt je
spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je vytvořit těsnější sepětí
výuky a praxe. Ve sledovaném období byla započata realizace šablony CLIL. Proběhlo
7 cyklů doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zejména v českém,
anglickém a německém jazyce a v matematice. Jedna aktivita doučování českého jazyka
byla realizována v domově mládeže. Studentského čtenářského klubu se zúčastňovalo
11 žáků. Bylo zakoupeno 20 ks čteček, které jsou pro žáky dobrým motivačním
prvkem. Byly zrealizovány 3 vstupy odborníka z praxe do výuky (Práce s imobilním
klientem, Gerontooblek, První pomoc). Dne 9. 3. 2000 proběhl i projektový den
Holokaust, který byl spojený s návštěvou koncentračního tábora v Osvětimi. Žáci měli
na celou dobu exkurze připravený pracovní list, který v několika etapách vyplňovali.
Tím si upevnili poznatky získané na místě a od odborníka z praxe. Projektového dne se
zúčastnilo 50 žáků. V rámci projektu působí ve škole koordinátor odborných praxí
a kariérový poradce.

-

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
se zapojila do projektu v rámci OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu
Jihočeského kraje I, který ve spolupráci se společností Scio připravil Jihočeský kraj
a který rozvíjí čtenářskou a matematickou gramotnost žáků. Cílem projektu je zmapovat
posun v gramotnostech žáků 1. ročníků středních škol v průběhu školního roku
a nabídnout konkrétní doporučení pro jejich rozvoj. Projekt byl realizován ve školním
roce 2019/2020 ve 2 etapách a testování se zúčastnili v termínu podzim 2019
a jaro 2020 žáci 1. ročníků.
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n)

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
-

Hospodářská komora ČR.

-

Odborový svaz pracovníků obchodu.
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