
 2 

 

 

 

VOŠ sociální a Střední pedagogická škola 

Prachatice 

 
 

 
 

 

 

Výroční zpráva SPgŠ 

o činnosti školy ve školním roce 2016/17 

 
 

 

 

 

 



 3 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: 

 

 
1. Charakteristiku školy a složení Školské rady 

 

2. Přehled učebních oborů a plánů 

 

3. Údaje o pracovnících školy 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

6. Údaje o výsledcích inspekce (ČŠI) 

 

7. Zpráva výchovného poradce a prevence sociálně patologických jevů 

 

8. Zprávu o pedagogických a mimoškolních aktivitách 

 

9. Údaje o poskytování informací 

 (dle Zákona č. 106/1999 Sb.) 

 

10. Priority SPgŠ pro školní rok 2017/18 

 

11 Přílohovou část 

 
 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Název: Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, 

Zahradní 249 

Identifikátor zařízení: 600 020 282 

IČO - 00072818 

Adresa: Zahradní 249, 383 01 Prachatice 

Telefon: 388 312 214 

Fax: 388 312 622 

E-mail: sekretariat@spgspt.cz 

Internetová stránka: www.spgspt.cz 

Zřizovatel: Jihočeský kraj (zřizovací listina ze dne 11. 9. 2001) 

Právní forma: příspěvková organizace 

Ředitel školy: Mgr. Antonín Krejsa  

 

Škola sdružuje Vyšší odbornou školu sociální, Střední pedagogickou školu, 

Domov mládeže a školní jídelnu. 

 

Počet budov, tříd, kapacita DM, ŠJ 

 

druh a počet budov: 

 budova školy, Zahradní 249 

 tělocvična školy (přístavba k budově školy Zahradní 249) 

 budova školy, Husova 74 a 75 

 budova Domova mládeže, Zahradní 101 (součástí DM je školní jídelna) 

 budova Domova mládeže, Zlatá stezka 139 (součástí DM je školní jídelna) 

Všechny budovy jsou majetkem Jihočeského kraje. 

U těchto budov, zejména v areálu DM Zlatá stezka, jsou škole k dispozici okolní 

pozemky (využití - sportovní aktivity ap.). 

 

počet učeben, z toho speciálních: 

 budova školy, Zahradní 249: 21, z toho 9 speciálních, tělocvična a 

gymnastický sál 

 budova školy Husova 74, 75: 8, z toho 3 speciální 

účelová zařízení: 

 2 knihovny, 2 studovny, 13 kabinetů 

- kapacita DM: 282 lůžek 

- kapacita ŠJ:   800 jídel 

mailto:sekretariat@spgspt.cz
http://www.spgspt.cz/
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Složení Školské rady 

 

SPgŠ  

Zástupci zřizovatele: 

 RNDr. Jana Krejsová, vyučující Jihočeské univerzity České Budějovice  

 Bc. Helena Kubátová Turková, ředitelka MŠ v Prachaticích 

 Bc. Andrea Tajanovská, metodička a lektorka sociální služby 

Zástupci pedagogů: 

 Mgr. Ivana Blažková, zástupkyně ředitele a předsedkyně ŠR  

 Mgr. Iva Bundová, učitelka školy 

 Petra Kišová, vedoucí vychovatelka Domova mládeže  

Zástupci zletilých žáků a zákonní zástupci nezletilých žáků: 

 Zdeňka Lebedová, učitelka MŠ 

 Jana Vašurová, účetní v hospici 

 Karolína Vidláková, žákyně školy 

 

VOŠ 

Zástupce zřizovatele: 

 Jaroslava Hauptmanová, MěÚ Prachatice, odbor sociálních věcí 

 Mgr. Hana Vlasáková, Centrum pro zdravotně postižené Prachatice 

Zástupci pedagogů: 

 Mgr. Jana Šimečková, učitelka pověřená vedením VOŠ 

 Mgr. Klaudia Pospíšilová, učitelka, metodička prevence sociálně 

patologických jevů 

Zástupci studentů: 

 Jiří Polanský, zástupce studentů denního studia 

 Radka Pechová, zástupce studentů dálkového studia 
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2. OBORY, UČEBNÍ PLÁNY 

 

Škola Název 

oboru 

Kód Forma a 

délka 

studia 

Počet tříd Počet žáků 

a studentů 

SPgŠ Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

75 – 31 – M/01 denní, 4leté 5 151 

      

 Pedagogické 

lyceum 

78-42—M/03  4 116 

Celkem     257 

VOŠ Sociální práce 75 – 31 – N/01 denní, 3leté 3 39 

   dálkové, 

3,5leté 

2 25 

Celkem    14 64 

 

 

SPgŠ: 

a) obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) 

   - učební plán: vydalo MŠMT ČR dne 24. 2. 1998, č. j. 13 727/98 – 23/231 

                            ŠVP platný od 1. 9. 2011, po revizi od 1. 9. 2015, po 

zapracování inkluze od 1. 9. 2016 

b) obor Pedagogické lyceum 78-42-M/003( 78-42-M/03) 

- učební plán: vydalo MŠMT ČR dne 25. 8. 1999, č. j. 27374/99-23 

          ŠVP platný od 1. 9. 2012 (78 – 42 – M/03), po revizi a 

zapracování inkluze od 1. 9. 2016 

 

VOŠ: 

a) vzdělávací program Sociální práce 75-32-N/01 (denní forma studia) 

    - akreditace MŠMT ČR ze dne 4. 12. 2006, č. j. 26753/2006-23 

b) vzdělávací program Sociální práce 75-32-N/01 (dálková forma studia) 

    - akreditace MŠMT ČR ze dne 4. 12. 2006, č. j. 26753/2006-23 

Učební plán: schválilo MŠMT ČR (doložka k č. j. 13858/97-71). 

Akreditace vzdělávacího programu – od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2016 (číslo jednací 

1757/2010 – 23). 

Reakreditace vzdělávacího programu – Sociální práce 75-32-N/01 (denní a 

dálková forma) od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2022 (MŠMT, 8. 6. 2016, č. j. MSMT-

8802/2016).  
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3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Organizace měla celkem v září stálých pracovníků 69 (přep. 61,4) a 2 externisty. 

Členění: 

a) vedení školy: ředitel, 1 ZŘ, vedoucí vychovatelka DM (přep.3,0) 

b) pedagogičtí pracovníci: 36 učitelů (přep. 25,1) 

     7 vychovatelek DM (7) 

c) ostatní pracovníci: 27 (26,3) 

Počet hodin vyučovaných neaprobovaně: 0 

VOŠ sociální a SPgŠ 

Jméno Vzdělání a aprobace Funkce 

Mgr. Antonín Krejsa VŠ, BI - CHE ředitel školy 

PaedDr. Ivana Bečvářová VŠ, RJ - VV předsedkyně PK 

Mgr. Ivana Blažková VŠ, CJL - VV  

PhDr. Jana Břendová VŠ, DE - ON - CJL předsedkyně PK 

Mgr. Marcela Haspeklová VŠ, AJ - HV  

Mgr. Veronika Holková VŠ, CJL - PSY TU 

Mgr. Jitka Hyrmanová VŠ, CJL – HV, ODV výchovná poradkyně 

Mgr. Jan Hovorka VŠ, HV  

Ing. Soňa Kabelová VŠ, NJ předsedkyně PK 

Mgr. Jan Kaňka VŠ, CJL - PS  

Mgr. Irena Kotěšovcová VŠ, PED - péče o nemocné TU 

Ing. Jana Kotrchová VŠ, EK zástupkyně ředitele 

Mgr. Petra Kůsová VŠ, CJL - HV  

Mgr. Libor Nechoďdomů VŠ, MAT - FY ICT technik 

Mgr. Daniela Němcová VŠ, CJL - AJ  

Mgr. Eva Nováková VŠ; PS-TV TU 

Mgr. Jana Pártlová VŠ, CJL - HV  

MgA. Hana Patrasová VŠ, DV - spec. pedagogika  

Mgr. Jana Pavlíčková VŠ, CJL - HV předsedkyně PK, TU 

Mgr. Barbora Pavlíčková VŠ, Aj - ZSV  

Mgr. Martina Pivoňková VŠ, AJ  

Mgr. Karel Pokorný VŠ, FY - CHE  

Mgr. Klaudia Pospíšilová VŠ, PED metodik prevence,TU  

Mgr. Hedvika Říhová VŠ, PED - PSY  

Mgr. Jiří Slad VŠ, DE - PED předseda PK 

Mgr. Eva Srchová VŠ, ZE - TV předsedkyně PK, TU 

Mgr. Jiří Stejskal VŠ, RJ - VV předseda PK 

Mgr. Jana Šimečková VŠ, sociální práce a politika předsedkyně PK, TU 

Mgr. Luboš Šimek VŠ, MAT - FY předseda PK, TU 

Mgr. Ludvík Šimeček VŠ, právník  

Mgr. Iva Šímová VŠ, CJL - NJ TU 

Mgr. Jaroslava Tokárová VŠ, ZE - TV TU 
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Mgr. Marie Trnková VŠ, CJL - NJ  

Mgr. Jiří Vopálka VŠ, CJL -HV předseda PK, TU 

Mgr. Marie Vopálková VŠ, BI - MAT TU 

Mgr. Světlana Růžičková Externí pracovnice VOŠ  

Mgr. Lenka Psutková/ Externí pracovnice VO  

 Vychovatelky DM  

Petra Kišová SŠ (SPgŠ) vedoucí vychovatelka 

Veronika Bubeníková SŠ (SPgŠ)  

Mgr. Iveta Juřicová SŠ (SPgŠ), VŠ  

Radka Eichnerová SŠ (SPgŠ)  

Hana Krafčiková SŠ (SPgŠ)  

Jiřina Penzenstadlerová SŠ (SPgŠ)  

Jana Šimková SŠ (SPgŠ)  

Šárka Vandlíčková SŠ (SPgŠ)  
 

Provozní zaměstnanci školy a DM 

Jméno Pracovní pozice 

Pavla Patrajová účetní 

Marta Koubová hospodářka 

Jindřiška Pokorná sekretářka 

Milan Šnajdr správce budov 

František Bárta správce budov 

Blanka Koutná švadlena 

Vladislava Hadová uklizečka 

Věra Tischlerová uklizečka 

Pavla Palajová uklizečka 

Květa Bunešová uklizečka 

Marie Majerová uklizečka 

Marie Šandová uklizečka 

Zaměstnanci školních jídelen 

Marie Kubičková vedoucí jídelny 

Hana Rundová vedoucí jídelny 

Jana Irová kuchařka 

Marie Cinádrová kuchařka 

Božena Nováková kuchařka 

Monika Nováková kuchařka 

Jiřina Kottová kuchařka 

Radka Krištofová kuchařka 

Dana Prajerová kuchařka 

Helena Rosová kuchařka 

Gertruda Schlögelová kuchařka 

Růžena Šimková kuchařka 

Věra Tökölyová kuchařka 
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Vladimíra Turková kuchařka 

Radka Vaňková kuchařka 
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4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

 

Přijímací řízení do SPgŠ pro školní rok 2017/18: 2 obory 
 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 

 

Název 

oboru 

Kód oboru 1. kolo (další se nekonala) 

  Přihlášeno Konalo Přijato Nastoupilo 

PMP 75-31-M/01 68 68 32 32 

PL 78-42-M/03 55 55 29 29 

 

Přijímací zkoušky (ověřování talentu) se konaly z: 

obor PMP – hudební výchovy, tělesné výchovy, výrazného přednesu a výtvarné 

výchovy 

obor PL – hudební výchovy a výtvarné výchovy 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Tabulka prospěchu (obsahuje údaje za 2. pololetí školního roku) 
 

Třída Počet 

žáků  

Prospěch 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl/ 

Neklasif. 

Opravné 

zkoušky 

Průměrný 

prospěch 

1. A 32 11 21 0 0 1,84 

1. B 31 2 28 1 1 2,03 

2. A 31 25 5 1 1 1,38 

2. B 29 7 19 3 1 1,87 

3. A 29 4 21 4 4 2,14 

3. B 30 8 17 5 5 1,77 

3. C 14 1 12 1 1 2,05 

4. A 28 3 25 0 0 2,05 

4. B 31 5 25 1 1 2,02 

Celkem 255 66 173 16 14 1,89 

 

Neklasifikovaní žáci: 14 žáků dokončovalo klasifikaci do 30. 9. 2017 

Neprospělo: celkem 2 – zdravotní důvody 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Hodnocení chování za celou školu a školní rok 
Snížená 

známka 

z chování 

Pochvaly Napomenutí a důtky 

 ředitele třídního 

učitele 

ředitele třídního 

učitele 

2 71 81 4 23 
 

Z tabulky je zřetelná výrazná převaha pochval nad kárnými opatřeními, závažné 

přestupky se objevily výjimečně. Je to ovlivněno především jednotným 

postupem vyučujících a vychovatelek, důsledným výchovným působením 

a dobrou prací třídních učitelů, výchovné poradkyně a metodičky prevence 

sociálně patologických jevů. Důležitým faktorem je i spolupráce s rodiči. 

 

Výsledky maturitních zkoušek jarní i podzimní termín: 
Obor Konalo Prospěch 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Opravné zkoušky 

     Prospěl  Neprospěl 

PMP 28 3 21 4 3 1 

PL 30 3 25 2 2 0 

 

Rozbor uplatnění absolventů 

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (28 absolventů)  

 

Studium na VŠ Studium na 

jazykové škole, 

VOŠ či 

konzervatoři 

Zaměstnáni 

v oboru  

Zaměstnáni mimo 

obor, neumístěni, 

jiné 

21 0 7 0 

 

obor Pedagogické lyceum (30 absolventů) 

 

Studium na VŠ Studium na 

jazykové škole či 

VOŠ 

Zaměstnáni 

v oboru 

Zaměstnáni mimo 

obor, neumístěni, 

jiné 

21 2 4 3 
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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL  

 

a) Kontrola ČŠI – ve školním roce 2016/17 nebyla 

b) Ostatní 

1) Kontrola - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem 

v Č. Budějovicích – 11. 5. 2017 – kontrola Domova mládeže na DM 

Zlatá stezka 

Kontrolu provedla: Bc. Eva Šustrová 

Místo kontroly: domov mládeže, Zlatá stezka 139 

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb. 

Ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 

a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění. 

Kontrolou nebyly shledány žádné závažné hygienické závady. 
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7. ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE A PREVENCE SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Hodnocení školního roku 2016/2017 z pozice výchovného poradce SPgŠ 

Prachatice 

Výchovný poradce: Mgr. Jitka Hyrmanová 

 

Aktivity 

 evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami, ve spolupráci 

s třídními učiteli, návrhy na jejich vyšetření, seznámení třídních učitelů 

a učitelů jednotlivých předmětů s výsledky vyšetření, sledování výsledků 

práce vyučujících v této oblasti, informace vedení školy  

 zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků 

a mimořádného nadání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních 

 podklady pro zpracování PLPP (plán pedagogické podpory), příp. 

individuálních studijních plánů na základě šetření pedagogicko-

psychologických poraden 

 shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy 

o ochraně osobních údajů 

 řešení prospěchových, kázeňských, rodinných a zdravotních problémů, 

které vyplynuly z klasifikačních porad nebo byly řešeny na základě 

podnětu učitelů, třídních učitelů (oceňuji spolupráci zvl. při řešení 

problémů žáků se specifickými poruchami učení) i žáků (zvl. v případě 

narušení vztahu učitel - žák) 

 spolupráce s komisí společenskovědních předmětů a metodikem prevence 

sociálně-patologických jevů  

 s TU řešeny připomínky žáků či rodičů k některým dílčím pedagogickým 

postupům učitelů  

 individuální konzultace s žáky se specifickými poruchami učení 

o možnostech uzpůsobení podmínek pro konání maturitních zkoušek  

 konzultace s TU a s učiteli (zvl. cizích jazyků) o individuálním přístupu 

k žákům se specifickými poruchami učení a chování  

 konzultace s třídními učiteli a třídními vychovatelkami o problémech 

v chování žáků (zvl. v adaptační fázi u žáků 1. ročníků) v případě 
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vztahových, citových či rodinných problémů  

 poskytování služeb kariérového poradenství žákům se zřetelem k jejich 

vzdělávacím potřebám 

 pomoc žákům školy při rozhodování o další profesní či studijní orientaci 

formou individuálních konzultací či přednáškovou činností ve škole 

(spolupráce s učiteli a vychovatelkami)  

 besedy o studiu na VŠ 

 zprostředkování další odborné pomoci (psychologické vyšetření, 

konzultace s psychologem, návštěva sociálního pracovníka apod. 

 spolupráce s pedagogicko psychologickými poradnami 

 organizace přednášek lektora SCIO o Národních srovnávacích zkouškách, 

jejich obsahu, náročnosti, přípravě a taktice a strategii při jejich 

absolvování  

 SCIO projekt testování studijních předpokladů 

 poskytování služeb kariérového poradenství žákům se zřetelem k jejich 

vzdělávacím potřebám  

 poskytování informací výchovným poradcům jiných typů škol i veřejnosti 

o výchovných a vzdělávacích cílech školy (např. o podmínkách studia, 

o průběhu přijímacích zkoušek) 

 pomoc žákům školy při rozhodování o další profesní či studijní orientaci 

formou individuálních konzultací či přednáškovou činností ve škole 

(spolupráce s učiteli a vychovatelkami)  

 aktualizace informací na nástěnce výchovného poradenství 

 organizace besedy se zástupcem Evropské komise Evropské unie 

o vzdělávání a programu Erasmus pro žáky směřující ke studiu či odborné 

profesi v zahraničí 

 aktualizace informací na nástěnce výchovného poradenství 

 přehledy o maturitních zkouškách, o studiu či o profesním uplatnění 

absolventů školy 
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Priority: 

 

-komplexní sledování výsledků vzdělávání (oblasti podmiňující rozvoj kvality 

školy) v souvislosti s řešením problémů vztahových, citových, rodinných aj. 

-využívání autoevaluačních mechanismů na úrovni výchovného poradce, 

třídních učitelů i učitelů jednotlivých předmětů 

-plány pedagogické podpory, speciálně vzdělávací potřeby žáků, mimořádně 

nadaní žáci 

 

Zpráva metodičky prevence sociálně patologických jevů  

 

Metodička prevence: Mgr. Klaudia Pospíšilová 

 

Aktivity 

 Preventivní strategie školy, jehož součástí jsou dokumenty týkající se 

prevence (zpracovávané a aktualizované každoročně v návaznosti na 

platné předpisy) a aktivity pro žáky jsou zakotveny v ŠVP oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika i oboru Pedagogické lyceum. 

 Garantem preventivní práce školy je školní metodik prevence (dále jen 

ŠMP), který spolupracuje s vedením školy a třídními učiteli, v případě 

potřeby i s odborníky v institucích zabývajících se prevencí rizikového 

chování. ŠMP má pravidelné konzultační hodiny a je k dispozici žákům 

i učitelům kdykoliv dle individuální domluvy.  

 Vzhledem k zaměření školy je prevence rizikového chování realizována 

též v rámci výuky jednotlivými pedagogy v konkrétních tématech jimi 

vyučovaných předmětů.  

 Nespecifická prevence je hojnou měrou realizovaná v rámci aktivit školy, 

kdy se žáci školy se podíleli na realizaci kulturních a výchovných akcí 

pro veřejnost (děti v MŠ, žáky ZŠ, seniory, pacienty hospicu), což má 

vícenásobný výchovný a preventivní účinek. Žáci tak měli příležitosti 

vytvářet programy, ve kterých reagovali na potřebu dané cílové skupiny, 

vyzkoušet si komunikaci s výše zmíněnými cílovými skupinami. Žáci se 

zúčastnili též řady akcí sportovních, divadelních, hudebních 

a výtvarných pořádaných různými subjekty jako účastníci i jako 

organizační pomoc – výchovný a preventivní účinek je zřejmý z hlediska 

smysluplně tráveného volného času žáků samotných a v případě, že se akcí 

účastnili jako organizační pomoc i z hlediska hlubšího uvědomování si 

zodpovědnosti osobní i za zdárný průběh akce a její výchovné účinky. 

 Specifická prevence je uplatňovaná v následujících rovinách: 
Osvětová práce - poskytování informací, které napomáhají řešit 

problémové situace a preventivně působí proti vzniku a rozvoji rizikového 

chování – prostřednictvím, diskusí, prožitkových aktivit. Je realizovaná 

v rámci adaptačního kurzu prvních ročníků, v rámci aktivit tematicky 
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zaměřených na různé oblasti rizikového chování, organizované pro třídy 

nebo dobrovolnou účast žáků napříč jednotlivými ročníky v rámci 

vyučovacích hodin, zaměřených na témata v oblasti rizikového chování 

a v neposlední řadě v rámci individuálních konzultací, ve kterých prolíná 

s činností poradenskou.  

Poradenská činnost ŠMP je přednostně zaměřená na řešení aktuálních 

problémů žáků, odehrává se formou individuálních konzultací 

jednorázových i opakované a dlouhodobé péče v závislosti na charakteru 

daného problému. Samozřejmostí je spolupráce s třídními učiteli, vedením 

školy a externích odborníků. 

Krizová intervence a poradenská pomoc v individuálních případech, 

kdy žáci potřebovali pomoc s řešením situací osobních i situací spojených 

se studiem.  

V rámci výuky ve vyučovacích předmětech pedagogika a praxe zařazuje 

ŠMP do vzdělávacího obsahu (v souladu se ŠVP) i témata související 

s prevencí rizikového chování, s cílem posilovat a harmonizovat 

prosociální školní klima.  

 Aktivity v rámci preventivní práce ve školním roce 2016-2017: 

Adaptační kurz pro první ročníky s využitím zážitkových aktivit 

zaměřených na seznámení a vytváření spolupracující atmosféry ve třídě 

Techniky učení – ve dvou úrovních, zejména pro první a čtvrté ročníky 

obou oborů. 

Jak se učit – praktický seminář strategií a technik efektivního učení pro 

žáky prvních ročníků a Jak se učit k maturitě – praktický seminář 

technik učení, zvládání stresu z velkého objemu maturitního učiva pro 

žáky čtvrtých ročníků. 

Vztahy ve třídě – průzkum vztahů ve třídě – realizován ve všech třídách. 

Z průzkumu vyplynulo, že žáci vnímají sebe jako součást třídního 

kolektivu, který má svou dynamiku, v zásadě ochotně spolupracují, jsou 

schopni sebereflexe ohledně svého podílu na kvalitě vztahů ve třídě. 

Poznávání sebe sama i sebe jako součásti třídního kolektivu a řešení 

problémů, komunikace v třídním kolektivu, průběžně ve všech třídách 

v rámci výuky i suplovaných hodin (viz výše), téma je též součástí 

adaptačního kurzu. 

Exkurze – do NZDM Portus Prachatice – žáci SPgŠ, studenti VOŠ. 

Sebepoznávání – v dílčích tématech PSY. Rozvoj měkkých dovedností, 

jako je komunikace v různých situacích, vytváření strategií řešení 

problémů, asertivní chování, udržení vlastních hranic a práce s emocemi. 

Diskusní klub – diskuse na témata vybraná žáky samotnými, v původním 

plánu byla frekvence 1x měsíčně, vzhledem k vytíženosti žáků dalšími 

volnočasovými aktivitami se nerealizoval pravidelně. 

Bezpečně o prázdninách - jak se vypořádat s tématy rizikového chování 

souvisejícího s drogami, sexem, dopravními situacemi, a jinými 

prázdninovými situacemi (všechny ročníky). 
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Další vzdělávání pedagogů 

Konzultace s okresním metodikem prevence ohledně elektronického 

výkaznictví. 
 

Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty 

Portus Prachatice, ICM Prachatice, KreBul ops., Dobrovolnické centrum 

Prachatice 
 

Výrazná pozitiva v oblasti preventivní práce: 

 podpora žákovských aktivit směrovaných na další cílové skupiny jako 

jsou děti v MŠ a ZŠ, senioři 

 poradenská činnost a pomoc školního metodika prevence 

 podpora rozvoje žáků v oblasti sebepoznání, komunikace 

Rezervy a přijatá opatření: 
 

 nadále rozšiřovat vybavení kabinetu prevence odbornou literaturou 

a materiálem k realizaci preventivních aktivit 

 věnovat více péče dalšímu vzdělávání v oblasti prevence rizikového 

chování (ŠMP i učitelé) 

 vytvořit Diskusní klub s původně plánovanou pravidelností 

Priority pro školní rok 2017-2018 

 aktualizovat krizový plán školy  

 zpracovávat dokumentaci ŠMP v elektronickém výkaznictví 

 včasné podchycení a řešení problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli 

a třídními vychovatelkami 

 podporovat rozvoj měkkých dovedností žáků, vytvářet prostor pro dialog 

žáků na témata, jež je zajímají v rámci diskusního klub a dalších aktivit 

 spolupráce s institucemi nabízejícími preventivní aktivity pro žáky 

a pedagogy školy 

 další vzdělávání školního metodika prevence a pedagogického sboru 

v oblasti prevence rizikového chování v rámci možností aktuální nabídky 

poskytovatelů DVPP 
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8. ZPRÁVA O PEDAGOGICKÝCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

 

a/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 Gramatika v kontextu – Ing. Kabelová, Mgr. Trnková 

 Němčina jako druhý cizí jazyk - Ing. Kabelová, Mgr. Trnková 

 Němčina kreativně a s elánem - Ing. Kabelová, Mgr. Trnková 

 Let´s Motivate – Mgr. Pavlíčková B., Mgr. Němcová, Mgr. Pivoňková 

 Language and Far Beyond – Mgr. Pavlíčková B. 

 Grammar (Dead) or Aline! – Mgr. Pavlíčková B. 

 Macmillan Education – Straight to Speaking Success (zkvalitnění ústního 

projevu žáků v různých částech mluvních aktivit v hodinách, u maturity, u 

FCE zkoušek) Mgr. Pavlíčková B. 

 Shakespearova Marná lásky snaha (přednáška) – Mgr. Pavlíčková B., 

Mgr. Němcová-  

 Literární text a dramatická hra – Mgr. Trnková 

 Hodnotitel ústní zkoušky z CJL – Mgr. Trnková 

 Klaunský workshop – MgA. Patrasová 

 Hlas prostoru, prostor v hlase – MgA. Patrasová, Mgr. Blažková, 

Mgr. Pospíšilová, Mgr. Kotěšovcová 

 Workshop přednesu – MgA. Patrasová, Mgr. Trnková, Mgr. Kůsová, 

Mgr. Pospíšilová, Mgr. Kotěšovcová 

 Kudy tudy cestička (dram. výchova dětí předšk. věku) – MgA. Patrasová 

 Práce s textem – MgA. Patrasová 

 Rozvoj čtenářství – Mgr. Pavlíčková J. 

 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL –  

Mgr. Pavlíčková J. 

 Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů – Mgr. Vopálková 

 Aplikace DPH v roce 2016 u územně samosprávných celků a 

příspěvkových organizací – Ing. Kotrchová 

 Konzultační seminář pro management škol – Ing. Kotrchová 

 Bakalář (evidenční program pro školy) – Ing. Kotrchová 

 Logopedie – Mgr. Trnková 

 Najděte si svoje doma – Mgr. Pospíšilová 

 Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava –  

Mgr. Holková 

 FREED – názorná výuka s pomocí on-line materiálů – Mgr. Pavlíčková J. 
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b/ Environmentální výchova  
 

Předmět biologie má velké možnosti pro uplatnění environmentální výchovy. 

Na 2. pololetí byla naplánovaná návštěva CEV Dřípatka v Prachaticích. Ve 

dnech 6. 3. a 18. 4. a 25. 4 2017 se žáci 3. B, 3. A a 3. C zúčastnili 

čtyřhodinového výukového programu  „Člověče, (ne) kup to, aneb co je doma, 

to se počítá“, který je zaměřený na odpady, jejich třídění a recyklaci. Na závěr si 

každý mohl velmi jednoduchým způsobem  vyrobit dárkový papír ze starého 

skartovaného papíru. Techniku výroby mohou tak použít i v praxi s dětmi.  

Se základními ekologickými problémy současnosti a s ochranou a tvorbou 

životního prostředí byli hlouběji seznámeni žáci všech tříd třetího ročníku 

(hlavně třídy 3. C) v tematickém celku „Ekologie“ a „Člověk a životní 

prostředí“. Zhlédli výukové filmy a sami o dané problematice aktivně 

diskutovali, prezentovali důležitost problémů na samostatně vybraných tématech 

a doplňovali ji vlastními zkušenostmi např. z místa bydliště a rodiny.  

Jedna třída se v dubnu zúčastnila výstavy pořádané k 50. výročí založení školní 

přírodní rezervace CEV Dřípatka ve Zdenicích. V červnu se pak dvě třídy 

vypravily v rámci výuky nebo školního výletu do Zookoutku Feferské rybníčky, 

kde žáci viděli několik druhů volně žijících savců a mohli si znalosti o nich 

doplnit na informačních tabulích. Vyzkoušeli si např. i poznávání rostlin, ptáků 

a ryb na nainstalovaných panelech. 

V kraji pracují a své programy nabízejí i další ekologické organizace, ale jejich 

nabídka nebyla hlavně z časových důvodů využita. 

Škola se celoročně zapojuje do projektu recyklohraní. Žáci SPgŠ i studenti VOŠ 

jsou zapojeni do třídění odpadů, využívají sběrné nádoby na plasty, papír, 

drobný elektroodpad, baterie a hliník, jsou vedeni k úspoře elektrické energie a 

vody. 

Ve školním roce 2016/17 byl velký zájem žáků 3. ročníku o kurzy mladých 

zdravotníků. Celkem 36 zúčastněných obdrželo certifikát Zdravotník Junior. 

V rámci akce „Den ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí“ se dvě třídy 

zúčastnily exkurze do JE Temelín. 

 

c/ Zahraniční aktivity 

 

Organizovala především komise cizích jazyků. 

 NJ – v rámci projektu BIG ATCZ5 naši vyučující a žáci navštívili 

lesní školku u Lince v Rakousku, Jako v předchozích létech absolvovali 

zájemci část odborné praxe v bavorských MŠ – L. Jílková, V. Krocová, 

Pham Tra My, M. Lang. Procvičili si jazyk a seznámili se s jiným 

výchovně vzdělávacím systémem. 

 Třída 2. B vyhrála v soutěži Euroscola dvoudenní zájezd do 

Štrasburku s návštěvou Evropského parlamentu (Mgr. Pavlíčková B.) 
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d/ Spolupráce školy s dalšími organizacemi 

 

 Podrobněji je uvedena ve zprávách  o mimoškolních aktivitách v rámci 

jednotlivých předmětů, DM, VOŠ. 

Jedná se zejména o: 

 mateřské školy v Prachaticích a po celém Jihočeském kraji 

 ZŠ tamtéž 

 školní družiny tamtéž 

 ZŠ speciální v Prachaticích 

 DD Žíchovec 

 DDM Prachatice 

 Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích 

 Muzeum loutky a cirkusu v Prachaticích 

 Portus Prachatice 

 ICM Prachatice 

 KreBul ops. Prachatice 

 Dobrovolnické centrum Prachatice 

 Svaz důchodců ČR 

 celá řada institucí Jihočeského kraje v rámci odborné praxe 

 Goethovo centrum v Č. Budějovicích 

 Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích 

 společnost Virtulife (finanční gramotnost) 

 

Tradičně výborná spolupráce je mezi školou a MŠ, ZŠ a DDM v Prachaticích 

jak v oblasti učební pedagogické praxe, tak i při pořádání akcí pro děti těchto 

zařízení). 

 

e/ Prezentace školy na veřejnosti 

 Den otevřených dveří - pro SPgŠ (leden 2017) i VOŠ (březen, duben 

2017) 

 účast na burzách SŠ (Prachatice, Strakonice, Písek, Jindřichův Hradec) 

 prezentace školy v regionálním tisku (Jihočeské listy) – všechny články 

a fotografie zachyceny v kronikách školy (SPgŠ i VOŠ) 

 vystoupení hudebních a tanečních souborů školy (Cink, Fontána, Libín)na 

akcích ve městě a v dalším okolí, podrobný rozpis aktivit je rozpracován 

ve zprávách jednotlivých předmětových komisí a ve zprávě Domova 

mládeže 

 vystoupení souboru Rarášek a Improvizační ligy na akcích města i mimo 

ně, vystoupení žáků v rámci dramatické výchovy v MŠ a na ZŠ 

 pomoc při organizaci sportovních a jiných aktivit základním školám a 

DDM v Prachaticích 
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 účast žáků na soutěžích a přehlídkách (uvedeno ve zprávách 

předmětových komisí) 

 webové stránky školy (www.spgspt.cz) - jsou průběžně aktualizovány 

ředitelem školy 

http://www.spgspt.cz/
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f/ Přehled výchovně vzdělávacích akcí za školní rok 2016/2017 

 
 

Měsíc Akce Vyučující/třída 

Září Plenérový kurz 
Mgr. Stejskal 

4.B 

  Adaptační kurzy prvních ročníků 
Mgr. Pospíšilová, 

KreBul 

  Pohár CORNY v lehké atletice Mgr. Nováková 

  CINK pro akademii 3. věku v kostele sv. Jakuba Mgr. Vopálka 

  Exkurze Temelín 
Mgr. Srchová 

2. A 

  Výtvarná soutěž - Šumava NP - 2. a 3. místo Mgr. Stejskal 

  
Vystoupení souboru CINK - Soběslavské 

rožmberské slavnosti 
Mgr. Vopálka 

  Výstava výtvarných ročníkových prací  
Mgr. Blažková 

3. A 

Říjen Vystoupení souboru Fontána - DS Vodňany Mgr. Kůsová 

  Divadlo GALLI z Mnichova (divadlo v Nj) 

Mgr. Kabelová, 

Mgr. Trnková 

1. B, 2. B, 4. B 

  Finanční gramotnost 
Virtulive 

3. ročníky 

  Prezentace SŠ a SOU Jindřichův Hradec Mgr. Krejsa 

  Školení - anglický jazyk 

Mgr. Němcová, 

Mgr. Pivoňková, 

Mgr. B.Pavlíčková  

  Poema - školní kolo Mgr. Pavlíčková J. 

  
Představení Pygmalion Vinohradské divadlo, 

Praha 
Mgr. Pavlíčková J. 

  Deka aneb diskusní klub 
Mgr. Pospíšilová, 

domov mládeže 

Listopad Deka aneb diskusní klub Mgr. Pospíšilová 

  
Poema - celostátní recitační přehlídka Litomyšl 

zlaté pásmo 

MgA. Patrasová/ 

Netáhlová, 

Wortnerová, 

Kutilová  

  
Prezentace SŠ a SOU Strakonice, Prachatice, 

Písek 

Mgr.Krejsa, Ing. 

Kotrchová, Mgr. 

Blažková, 

  CINK pro Domov seniorů M. Křišťana Mgr. Vopálka 
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  Den poezie - knihovna 
vyučující CJ a PX 

3.C 

  Den poezie pro Základní školu  
MgA. Patrasová 

2.A 

  Den poezie pro MŠ Krumlovská, MŠ Česká 

Mgr. Říhová, 

Mgr. Šímová 

3.A 

  SCIO test 
Mgr. Hyrmanová 

4. ročníky 

  Projektový den Cecilka, ZŠ Národní 
Mgr. Vopálková 

4.B 

  
Divadelní představení Noc na Karlštejně 

Divadlo na Vinohradech 

Mgr. Holková, 

Mgr. Šímová 

  
Setkání starosty s nezisk. org. - vystoupení 

CINKu 
Mgr. Vopálka 

  Let´s Motivate - metodický seminář 

Mgr. Němcová, 

Mgr. Pivoňková, 

Mgr. B.Pavlíčková  

  Návštěva soudního jednání 
Mgr. Pavlíčková 

B./ 2.A, 2.B 

  Angličtinář roku 
Mgr. B.Pavlíčková 

Mgr. Němcová 

 Soutěž Euroscole,  Mgr. B.Pavlíčková  

Prosinec 
Adventní koncert Fontány - Muzeum a galerie 

Vodňany 

Mgr. Kůsová, 

Mgr. Pivoňková 

  
Navrhni projekt - regionální kolo (návrh 

veřejného prostoru) 

Mgr. Pavlíčková 

2.A 

  Exkurze Praha (Stavovské divadlo) 

Mgr. Stejskal, 

PaedDr. 

Bečvářová 

  Soutěž ve volejbale (1. a 2. místo) 
Mgr. Srchová, 

Mgr. Nováková 

  CINK pro Žernovice Mgr. Vopálka 

  CINK pro Domov mládeže Mgr. Vopálka 

  Karaoke pro Základní školu Prachatice Mgr. Srchová 

  Improvizační zápas - PILULKY 
MgA. Patrasová, 

Mgr. Pivoňková 

  Šesttet v Muzeu loutky 
Mgr. Pivoňková, 

MgA. Patrasová 

  Předvánoční vystoupení v DS M. Křišťana 
Mgr. Holková 

4.A 

  Klavírní koncert 1. A a hosté v Čajovně U Mgr. Kůsová 
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Hrušky 1.A 

  Česko zpívá koledy Mgr. Kůsová 

  Karaoke U Lachtana - pěvecká soutěž Mgr. Kůsová 

  Fontána pro Centrum sociální pomoci Vodňany Mgr. Kůsová 

  Plavecký kurz 1. A, 1. B 

Leden 
Tříkrálové výstupy pro MŠ Krumlovská, MŠ 

Česká 

Mgr. Říhová, Mgr. 

Šímová 

3.A 

  Lyžařský kurz 2. A, 2. B 

Únor Divadelní představení  3. C, 4. B 

  Školní kolo Olympiády v Nj 
Mgr. Kabelová, 

Mgr. Trnková 

  Školní kolo Olympiády v Aj 

Mgr. Pivoňková, 

Mgr.B.Pavlíčková 

Mgr. Němcová 

  Masopust pro ZŠ Zl. Stezka 
vych. Eichnerová 

1. A 

Březen 
Třeboň poetická - jihočeské kolo Wokerova 

Prostějova, čestné uznání  

MgA. Patrasová 

B. Wortnerová  

(3. A) 

  Krajské kolo ve florbalu - 3. místo dívky Mgr. Srchová 

  Krajské kolo olympiády v NJ - 3. místo 
Mgr. Kabelová 

T. Vondrů (2. B) 

  

Hudební festival Brno - Sexteto - 1. místo, 

Lebedová a V. Pešková - 2. místo, Fontána - 

bronzové pásmo, D. Chalupová - četné uznání 

Mgr. Kůsová, 

Mgr. Pivoňková, 

Mgr. Krejsa 

  Štrasburk - Evropský parlament 

Mgr. B.Pavlíčková 

B., Ing. Kotrchová 

2.B 

  Výstava - Body, Praha 
Mgr. Holková 

4. B 

  Beseda s europoslancem p. M. Pávem 
Mgr. Hyrmanová 

3.roč 

  Beseda Mammahelp 3. A, 3. C 

  Školení logopedie Mgr. Trnková 

  
Cink pro Galerii Vodňany, Akademii 3. věku, 

Noc literatury, Domov seniorů Prachtice  
Mgr. Vopálka 

  CEV Dřípatka 

Mgr. Kabelová, 

Mgr. Vopálková  

3. ročníky 
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  Praha - exkurze 
Mgr. Holková 

4. A 

  Krajské kolo ve florbalu - dívky 3. místo Mgr. Srchová 

  
Projektový den - ochrana člověka za 

mimořádných situací 
Všechny třídy 

  Výtvarná soutěž Alšova země Mgr. Stejskal 

  Vítání jara - koncert Fontány a České písně Mgr. Kůsová 

  Jarní koncert v Muzeu české loutky a cirkusu Mgr. Kůsová 

Duben Zdravotní gramotnost   

  Krajské kolo SOČ -3. místo 
Mgr. Pavlíčková 

L. Mrázová (4. B) 

  
Pomoc při organizaci krajského kola soutěže 

ČČK 

Mgr. Kabelová 

2.B 

  Výtvarná soutěž Boskovice Mgr. Stejskal 

  
Pomoc při organizaci projektu ZŠ Národka - 

rozhodčí 

Mgr. Srchová 

4.B 

  Velikonoční dílna 

Mgr. J.Pavlíčková 

Mgr. B.Pavlíčková  

žáci růz. tříd 

  Školní akademie 

Mgr.J. Pavlíčková 

učitelé výchov a 

CJL, žáci 

  Bad Fűssing - relaxační pobyt 
Mgr. J.Pavlíčková 

žáci růz. tříd 

  Krajské kolo SOČ 

 L. Mrázová (4. 

B), V. Kovář (3. 

C) 

  
Třeboň poetická – jč. kolo Wolkerova 

Prostějova - čestné uznání  

MgA. Patrasová 

Wortnerová (2. A) 

  Atletická soutěž Mgr. Nováková 

Květen 
Pomoc při organizaci akcí - dopravní soutěž, 

Pohár rozhlasu 
žáci školy 

  PILULKI - improvizační zápas proti Plzni 
Mgr. Nováková, 

MgA. Patrasová 

  Program pro spec. třídu ZŠ v Prachaticích 
Mgr. Srchová 

2. A 

Červen 
J. N. Neumann - vystoupení žáků v kostele  

sv. Jakuba 

Mgr. Hyrmanová 

2. B 

  Výtvarná soutěž J. N. Neumanna 
Mgr. Stejskal 

žáci 
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  Divadlo pro 1. - 3. ročník 
Mgr. J. Pavlíčková 

Mgr. Holková 

  Turistický kurz 

Mgr. Nováková, 

Mgr. Srchová 

3. A, 3. B 

  Cinestar ČB - film v pův. znění - Nj 
Mgr. Trnková, 

Mgr. Kabelová 

  
Literárně rétorická představení pro 1. - 3. 

ročníky 
komise ČJL 

  Interaktivní program Jan Hus 
Mgr. B.Pavlíčková 

MgA. Patrasová  

  Projekt BIG ATCZ5 - lesní školka 
Mgr. Kabelová, 

PaeDr. Bečvářová 

  PILULKI - improvizační zápas 
Mgr. Nováková, 

MgA. Patrasová 

  Výstava retro nástěnek Mgr. Blažková 

   Pomoc při organizaci akce Najdi si, co tě baví 
Ing. Kotrchová, 

žáci 

  Best in English - celostátní testování úrovně aj 
Mgr. Němcová, 

Mgr. B.Pavlíčková 

  Koncert - Gymnázium Prachatice 
Mgr. Kůsová, 

Mgr. Pivoňková 

  
Vystoupení CINKu na slavnosti Pětilisté růže 

ČK, solné stezky PT 
Mgr. Vopálka 

Průběžně Vystoupení DVS ve spolupráci s DS Rarášek 
PaedDr. 

Bečvářová 

 Výtvarně dramatické dílny pro děti MŠ a ZŠ Mgr. Bečvářová 
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g/ Účast školy v projektech 

 UNIV II kraje - proměna škol na centra celoživotního vzdělávání, 
probíhá realizace modulu pro přípravu učitelek MŠ a vychovatelek ŠD na 

jednotlivou maturitní zkoušku (podle počtu zájemců máme v plánu 

otevírat každý rok; ve školním roce 2016/17 nebyl realizován pro malý 

počet zájemců klasickou formou konzultací) 

 Evropské centrum jazykových zkoušek v Českých Budějovicích - 

jsme partnerskou školou, zájemci absolvovali školení o jazykových 

kurzech (možnosti, podmínky) a zkušební testování. Žáci mají možnost 

nechat se otestovat z AJ a NJ. 

 Česko-rakouský projekt BIG ATCZ5 týkající se příhraničních MŠ – 2 

žákyně absolvovaly část odborné praxe v rakouských MŠ (Interkulturelle 

Bildung für Kinder und Erwachsene) návštěva lesní školky (PaedDr. 

Bečvářová, Ing. Kabelová). 

 celonárodní projekt Festival poezie (letošní téma Básníci dětem) 

 Recyklohraní – třídíme papír, plasty, hliník, sbíráme elektroodpad. 
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g/Hodnocení práce předmětových komisí 
 

 Český jazyk a literatura 

1/ Složení komise: Mgr. J. Pavlíčková, předsedkyně komise, Mgr. Petra 

Kůsová, Mgr. V. Holková, Mgr. I. Šímová, Mgr. M. Trnková 
 

2/ Aktivity ve šk. roce 2016/2017:  

 soutěže a vystoupení žáků  
Pedagogická poema (D. Kutilová – přednes/diplom, B. Wortnerová – 

předčítání/diplom, M. Netáhlová improvizace/zlaté pásmo) 

Literární soutěž Šumava nezapomíná – Šumava Litera 

Literární soutěž Památníku Terezín 

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy 

Literární soutěž Jihočeská žabka 

Literární soutěž Tvorba pro děti - INTER NOS, SPgŠ Boskovice a Město 

Boskovice 

 návštěvy kulturních akcí 

Divadlo na Vinohradech Praha - Shaw: Pygmalion 

Literárně jazykový recitál pro 1., 2., 3. roč. v závěru šk. roku 

(MgA. J. N. Piskač) 

 ročníkové práce (vedení 4 prací) 

 projekty 

Workshop - Moderní básníci inspirují k vlastním tvořivým pokusům  

Workshop k přednesu s Janou Machalíkovou 

Interpretační seminář (3. B) - rozbory uměleckých a neuměleckých textů  

Přípravné kroky k výběru vhodných variant šablon zaměřených na DVPP  

 přednášky 

Přednáška – Bible 

J. A. Komenský  

  zájmové aktivity se žáky 

Workshop – velikonoční dílna 

 další aktivity 
Festival poezie 

Organizace školní akademie 

Den otevřených dveří 
 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

 Seminář FRED – názorná výuka s pomocí on-line materiálů ¨ 

 Seminář Inspirace pro rozvíjení čtenářství v hodinách CJL  

 Seminář Rozvoj čtenářství na středních školách  

  Studium k nové maturitě  

 Seminář Literární text a dramatická hra  
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4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

Spolupráce s Radničním listem 

 Absolutoria na VOŠ Litomyšl – předsedkyně komise 

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

 spolupráce s komisí DV a Px na realizaci Festivalu poezie 

 účast v soutěžích a mimoškolních aktivitách 

 organizace divadelních představení 

 nabídka individuálních konzultací pro slabé žáky a maturanty 

 písemné podklady a fotodokumentace pro stránky školy 

 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

 nedaří se uspět v olympiádě z čj – nedostačující základní znalosti ze ZŠ a 

malý cit pro jazyk, snad pomohou přijímací zkoušky 

 stálá nespokojenost s mluveným projevem žáků – dbát na kultivované, 

souvislé a přesné vyjadřování a být pozitivním mluvním vzorem nejen 

v hodinách CJL 

 důsledně hlídat časově tematické plány, dobrat látku v příslušném roce a 

nepřesouvat kapitoly do dalších ročníků 
 

7/ Priority 2017/18: 

 najít a využívat pro zlepšení jazykové a komunikační úrovně jiný typ 

učebnic 

 věnovat víc prostoru kultivovanému mluvenému projevu žáků¨ 

 podílet se na tvorbě nových šablon 

 podílet se na celostátním Festivalu poezie 

 sjednotit maturitní seznamy v jeden společný 

 ve větší míře podnítit individuální tvořivost v hodinách i mimoškolních 

soutěžích 

 nadále podporovat společné akce školy (Den otevřených dveří, školní 

akademie, soutěž Studenti píší do novin aj.) jako prostředek formování 

hrdosti na svou školu 

 

 Osobnostní a dramatická výchova 

 

1/ Složení komise: PaedDr. Ivana Bečvářová, předsedkyně komise, Mgr. Jitka 

Hyrmanová, MgA. Hana Patrasová, Mgr. Ivana Blažková 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2016/2017: 

 soutěže, vystoupení žáků a projekty 

Výtvarně-dramatické dílny pro speciální školy Prachatice, Písek, Strakonice, ZŠ 

České Budějovice - Rudolfov s názvem Motýlí křídla, Strom v zimě 
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Divadelní představení pro mateřské a základní školy ve spolupráce s DS 

Rarášek 

Praktické maturitní výstupy pro MŠ a ZŠ Prachatice (4. A) 

Pásma poezie pro 1. stupeň ZŠ v rámci Dne poezie 

Výstupy z ODV - programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ (2. A) v Muzeu české loutky 

a cirkusu (bylo vytvořeno a realizováno sedm různých programů) 

Výstup ve spolupráci s TV pro speciální školu Prachatice (2. A) 

Výstup čtení pro třídu MŠ (1. A) 

Vystoupení s pohádkou na vernisáži výstavy v Muzeu české loutky a cirkusu  

(1. A) 

Organizace workshopu přednesu s Janou Machalíkovou (ve spolupráci 

s Muzeem české loutky a cirkusu) 

POEMA – příprava studentů pro školní kolo i národní přehlídku ve spolupráci 

s PK CJL 

Příprava žákyň a účast na krajském kole festivalu Wolkrův Prostějov Třeboň 

poetická 

„Muzejní noc“ – příprava projektu pro Muzeum loutky a cirkusu Prachatice  

Pomoc s přípravou vánočních besídek a školních akcí (konzultace, pomoc při 

realizaci) 

 ročníkové práce 

Příprava a praktická realizace lekcí a projektů pro děti a mládež, ročníkové 

výstupy a filmy skupin specializace 3. a 4. roč., příprava na maturitní výstup a 

praktickou maturitní zkoušku. 

Písemná příprava lekce DV nebo projektu, tvorba zásobníků her a cvičení, 

tvorba interaktivního zásobníku her a literárních textů (1. - 3. roč.). 

 zájmové aktivity se žáky 

DVS 3. a 4. roč. ve spolupráci s DS Rarášek – účast na přehlídce vystoupení na 

Podzimních slavnostech města Prachatice, improvizované představení pro děti 

ve Strunkovicích nad Blanicí,  Husinci (Slavnosti M. J. Husa), v Dolních 

Nakvasovicích (Slavnosti Jakuba Bursy) aj.  

Žáci pracují jako vedoucí divadelního kroužku a dramatických aktivit v DDM 

Prachatice.  

Improvizační liga Pilulky - představení ve formě improvizačního zápasu, z toho 

jednou s plzeňským improvizačním týmem z Gymnázia Františka Křižíka 

v Plzni, účast na festivalech Improslet - setkání středoškolských improvizačních 

týmů v Ústí nad Orlicí a Improtřesk - celostátní setkání improvizátorů v 

Milevsku. Součástí festivalů byla účast na tematických seminářích). 

 další aktivity 

Příležitostné návštěvy divadelního představení. 

Exkurze do Stavovského divadla a jeho prohlídka (interiéry, zákulisí, 

maskérny). 
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3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

 Učitelé DV sami pracují jako porotci okresních a krajských recitačních 

soutěží (Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice), divadelních 

přehlídek (Mladá scéna Č. Krumlov, Štít Prachatice) a jako lektoři 

vzdělávacích center (např. Portál, s.r.o., Krajské centrum vzdělávání 

v Plzni, Pardubickém kraji, na Vysočině) pro realizaci seminářů DVPP. 

 Účast na festivalu Wolkrův Prostějov, součástí byl workshop Hlas 

v prostoru, prostor v hlase. 

 Vedení dílny na celostátní dílně komplexní estetické výchovy Tvorba-

tvořivost-hra (pořadatel NIPOS-ARTAMA). 

 Vedení metodických seminářů „ Divadlo pro děti“, „ Dramatická výchova 

jako metoda práce“, „ Řeč těla“ (neverbální komunikace), „ Dětská tvořivá 

hra“, „ Hrou za poznáním“ aj. 

PaedDr. Ivana Bečvářová 

 lektor NIDM Praha, KCJVŠ Plzeň, PORTÁL, s.r.o. 

 lektorská, metodická a publikační činnost  

 

MgA. Hana Patrasová 

 vedoucí Muzea české loutky a cirkusu Prachatice, spoluúčast na akcích 

města, organizace kulturních akcí v Muzeu české loutky a cirkusu  
 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

Městské divadlo Prachatice, Knihovna Prachatice, mateřské, základní školy 

a speciální škola v Prachaticích, Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, 

MěÚ Prachatice, Dům dětí a mládeže Prachatice, Radniční list, Český rozhlas 

České Budějovice 

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

 spolupráce vyučujících dramatické výchovy a jednotný postup výuky 

a hodnocení 

 sebevzdělávání a přenášení nejnovějších poznatků z oblasti DV do PK DV 

 propojení teorie a metodiky dramatické výchovy s pedagogickou praxí 

a přímá realizace „v terénu“ předškolních a školních zařízení 

 aktivní spolupráce s výchovně-vzdělávacími zařízeními v Jč. kraji 

 lektorská a publikační činnost vyučujících 

 metodická mezipředmětová spolupráce s PK CJL, PED, PSY, VV 

 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

 nepřítomnost žáků na zážitkových lekcích kompenzována náhradní prací 

praktické povahy 

 individuální problémy žáků PK řeší individuálně s přihlédnutím na etiku 

daného problému 



32 

 

 materiální rezervy a opatření - obnova materiálu spotřebního charakteru, 

tiskárna, oprava klubů DV 
 

7/ Priority 2017/2018: 

 Zkvalitňovat komunikativní dovednosti, tj. řečový projev, neverbální i 

verbální komunikaci a schopnost prezentace, argumentace 

 Zkvalitnit metodické znalosti žáků v návaznosti na potřeby pedagogické 

praxe 

 Pokračovat ve tvorbě metodických manuálů obsahující metodické řady 

lekcí DV a metodická doporučení pro praxi 

 Nadále spolupracovat s výchovně-vzdělávacími zařízeními i institucemi 

města a sdělovacími prostředky 

 

 Výtvarná výchova 

 

1/ Složení komise: Mgr. Jiří Stejskal, předseda komise, PaedDr. Ivana 

Bečvářová, Mgr. Ivana Blažková 
 

2/ Aktivity ve šk. roce 2016/2017: 

 soutěže, vystoupení žáků a projekty: 
Obeslána literární, výtvarná a hudební soutěž organizovaná SPgŠ Boskovice – 

Narozeniny. 

Školní kolo Evropa ve škole – žádná z prací nepostoupila ze školního kola. 

Šumava domov vzácných živočichů a rostlin – výtvarná soutěž, A. Hansalová, 

G. Vojíková (3. B) 2 a 3 místo ve své kategorii. 

Obeslána výtvarná oblast soutěže 40. výročí svatořečení J. N. Neumanna ceny 

za výtvarné práce (1. místo A. Zemanová (3. B), L. Bobrová (4. B) v kategorii 

SŠ. 

Obeslána soutěž Mladí fotografují památky podporující zájem a znalosti našeho 

kulturního dědictví, vyhlašovaná Sdružením historických sídel, Asociací krajů 

ČR a Zonner Photo Studio.  

Obeslána literární, výtvarná a hudební soutěž Alšova země Když staré bylo nové 

navazující na nové i stávající expozice AJG Hluboká. 

Dokončeny práce většího formátu pro chodby SPgŠ (priorita) a nástěnná malba 

3. patro (3. C VVS). 

 exkurze 

Praha sbírky NG Veletržní palác, Královská cesta (2. B) 

Praha, Stavovské divadlo, NG Veletržní palác (4B) 

Praha NG, Pražský Hrad, Anežský klášter (3. A, 2. A) 

 kurzy  
Splněn kurs malby v plenéru 4. B VVS, včetně následné výstavy v prostorách 

školy. 
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 výstavy  

Komorně zaměřené v prostorách školy (4. B, 3. A, 2. B), výstava nástěnek 

(priorita) 

Výstava ročníkových prací 3. A  

Výstava při příležitosti rodičovských schůzek v prostorách školy 

Výstava ke Dni otevřených dveří  

Dílčí výstava 4. B VVS v prostorách školy, krajinářský kurs 

Výstava maturitních prací 4. A, B v rámci maturitních týdnů 

 ročníkové práce 

2. A PMP zpracování tematického okruhu „Ukaž, co umíš“ 

3. A PMP – zpracování tematického okruhu lidská postava  

3. B PMP zpracování tematického okruhu „Co je člověk“ 

Zpracována ročníková písemná prezentační práce (Graffiti a street art – A. 

Hrbková, 3. C) 

 další aktivity 

Finální úprava učebny 27 souborem maturitních prací VVS 4. B (priorita) 

Úprava učebny 37 souborem ročníkových prací 

Úspěšný průběh praktických i teoretických maturit PL. Konstatujeme ovšem 

nižší úroveň slovního vyjadřování a používání odborné terminologie (viz 

priority 17/18). 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

 metodické listy - zpracovaný materiál archivu výtvarných prací SPgŠ 

(priorita). 

 uspořádání archivu výtvarných prací, tvorba metodického materiálu. 

 lektorská činnost – výtvarné semináře v rámci DVPP pro MŠ a ZŠ. 

 výtvarné dílny pro žáky speciálních škol Prachatice, Písek, Strakonice 

(Motýlí křídla.)  

 publikační činnost 

 příprava elektronické verze metodiky VV 

 individuální konzultace se žáky i pro veřejnost 

 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

 Radniční listy, Město Prachatice, Římskokatolická farnost Prachatice, 

Knihovna Prachatice 

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

 samostatné výstavy učitelů a jejich žáků 

 členové poroty výtvarných soutěží a přehlídek (J. N. Neumann, přehlídka 

amatérských souborů Nová scéna Č. Krumlov) 

 spolupráce s MŠ, ZŠ Prachatice 

 metodická mezipředmětová spolupráce s PK  PX, DV, HV, společenských 

věd, VDT 
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6/ Rezervy a přijatá opatření: 

 Obnovit metodickou část knihovny a filmotéky na DVD. 

 Zakotvit a více zdůrazňovat žákům pevnou metodickou linii v rámci 

celého studia výtvarné výchovy a zároveň dále poskytovat možnost 

individuálního přístupu k tématu i technice aktivním žákům. Zaměření 

vyplývá z platných dokumentů – 1. ročník – zaměření – kresba, 2. ročník 

– kresba + dominantní malba, 3. ročník – malba + dominantní modelování 

a prostorové objekty, práce v materiálu a užité umění, 4. ročník – 

uplatnění získaných dovedností v praktické i metodické oblasti. 

 Obdobně postupovat v oblasti stanovených cílů VV, tzn. výchova 

metodiků pro práci s dětmi. Nadstandardní rozvoj žáka předpokládá 

aktivní práci žáka samotného. 

 

7/Priority 2017/18: 

 Pokračovat v estetické úpravě dalších učeben ve spolupráci s třídními 

učiteli. 

 Doplnit interiér školy dalšími nástěnnými malbami. 

 Zvýšit úroveň slovního projevu a používání odborné terminologie a 

propojit s metodikou hodnocení výtvarných prací vlastních i ve skupině. 

 

 Hudební výchova 

1/ Složení komise: Mgr. Jiří Vopálka, Mgr. Petra Kůsová, Mgr. Jana 

Pavlíčková, Mgr. Jana Pártlová, Mgr. Jitka Hyrmanová, Mgr. Jan Hovorka, 

Mgr. Jan Kaňka 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2016/2017: 

 soutěže a vystoupení žáků  

Festival hudby středních a vyšších pedagogických škol se v tomto školním roce 

uskutečnil v Brně. V některých disciplínách se úspěšně prezentovali také žáci a 

žákyně naší školy: 

Fontána (pěvecký sbor) – bronzové pásmo;  

Šesttet (malé vokální skupiny) – 1. místo;  

Anna Lebedová (sólový zpěv pop) – 2. místo;  

Dagmar Chalupová (sólové nástroje) - čestné uznání;  

Veronika Pešková (hra na klavír) – 2. místo  

 

Pro rozvoj zájmových hudebních činností žáků v průběhu školního roku 

pracovaly a na veřejnosti předváděly své hudební programy soubory: Cink, 

Fontána, vokální skupina Šesttet a další příležitostné skupinky nebo různí sólisté 

ve společných i individuálních akcích. 

Den otevřených dveří  

Školní akademie pro rodiče v rámci třídních schůzek v Národním domě  
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CINK 

Soběslav - Rožmberské slavnosti soběslavské 

Imatrikulace Akademie 3. věku, Kostel sv. Jakuba Prachatice 

Domov seniorů Mistra Křišťana  

Setkání starosty Prachatic a neziskových organizací v Radničním sále  

Předvánoční koncert v Žernovicích  

Vánoční večeře na NDM  

Den otevřených dveří  

Galerie Vodňany  

Předání diplomů Akademie 3. věku, Radniční sál 

Školní akademie, Národní dům 

Noc literatury, cukrárna Duras, Prachatice 

Domov seniorů Mistra Křišťana  

Slavnosti Pětilisté růže Český Krumlov 

Slavnosti solné Zlaté stezky Prachatice 

FONTÁNA   

Centrum sociální pomoci ve Vodňanech 

Adventní koncert, Městské muzeum a galerie Vodňany  

Klavírní koncert v čajovně (1. A a hosté)  

Česko zpívá koledy, Velké náměstí, Prachatice 

 Karaoke U Lachtana (soutěžní pěvecká akce pro žáky SPgŠ) 

Muzikál Ledová země (účast žákyň ze 3. B a 4. B)  

Jarní koncert, Muzeum české loutky a cirkusu (Fontána a sólisté)  

Hudební festival SPgŠ a VOŠ, Brno  

Vítání jara – společný koncert České písně a Fontány, sklepy staré radnice  

Školní akademie  

Soutěž Boskovice (autorská tvorba – píseň na téma Narozeniny), účast Michala 

Langa z 2. B 

Koncert v aule Gymnázia Prachatice (SPgŠ – Fontána, Šesttet, sólisté,  ZUŠ 

Prachatice, ZUŠ Vodňany, Maraveja a další)  

Ostatní hudební seskupení  

Koncert v čajovně – převážně žákyně 1. A 

Vybraní jednotliví žáci vystoupili jako vokalisté a hráči na hudební nástroje v 

Domově seniorů Mistra Křišťana 

Žákyně 3. B, 2. B a 1. A – opakovaně hra v kostele a zpěv rytmických 

křesťanských písní 

 projekty  

Učiněny přípravné kroky k výběru vhodných variant šablon zaměřených na 

DVPP s předpoklady vypracování a realizace ve školním roce 2017-2018. 

 zájmové aktivity se žáky  

Jedná se o práci stabilních hudebních zájmových útvarů i jiných 

krátkodobých seskupení a prezentace jejich hudební úrovně na veřejných 
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koncertech a vystoupeních – jak už bylo uvedeno v kapitole „Rozvoj 

zájmových hudebních činností žáků. 

 další aktivity  

Hudební aktivity vyučujících HV v jiných než školních hudebních souborech se 

realizovaly i ve školním roce 2016-2017.(Libín, Libín S, Laguna, Pěčnovanka, 

Klarinetový soubor Prachatice) 

Do spolupráce v rozličných hudebních aktivitách se zapojují též hudebně 

talentovaní vyučující z jiných předmětových komisí – premiérová interpretace 

vitální kantáty na školní akademii. 

V průběhu školního roku bylo možné ve všech třídách pružně nacházet vybrané 

jedince a skupinky pro přípravu a interpretaci hudebních programů pro instituce 

a subjekty města, které požadovaly rychlou akceschopnost. 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

 bez akce (nebyly vhodné nabídky) 

 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

 soustavná i příležitostná hudební spolupráce s kulturními a školskými 

institucemi města (městská knihovna, Muzeum loutek, městské divadlo, 

základní školy, mateřské školy aj.) 

 články a fotografie na stránkách www.prachatickonews.cz vztahující se k 

reakcím na hudební reprezentaci školy při městských a jiných akcích  

 zveřejněné informace na stránkách Listů Prachaticka i Radničních listů 

o požadovaných a předváděných hudebních aktivitách v souvislosti se 

Dnem otevřených dveří školy, s přijímacími zkouškami a též o 

vystoupeních hudebních souborů školy 

 prezentace upoutávek, zpráv fotografií z hudebních akcí na stránkách 

školy 

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

 poprvé byly na základě úpravy ŠVP pro HVM PL realizovány přidané 

aktivity v kapitolách hudební metodiky  

 následné rozšiřující metodické hudební kreativity budou akcentovány 

i v rámci výuky HVS PL; v logicky navazujících integracích pěveckých, 

instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností budou 

směrovány k optimálnímu řešení monotematicky zadaných hudebních 

projektů 

 ýuka HVM PMP v přípravě na práci s dětmi při pg. praxi se úspěšně 

rozvíjela ve všech zmiňovaných prioritách v plánu práce HVM 

a převažující kladné ohlasy uvádějících učitelek a vychovatelek na 

výkony našich žákyň byly nejlepší odměnou 

http://www.prachatickonews.cz/
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 úspěšná byla příprava maturantek na realizaci praktické i ústní maturity 

z hudební výchovy PMP i PL a na přijímací zkoušky HV optimálních 

studijních oborů vysokých škol 

 všechny priority HV vyčleněné pro školní rok 2016-2017 byly splněny 

 úspěšná byla příprava na hudební festival SPgŠ a VOŠ Pg v Brně; porotou 

kladně ohodnocené výkony našich studentek byly v několika již 

zmíněných soutěžních kategoriích důkazem zdařilé reprezentace naší 

školy 

 hudebně pedagogické aktivity členů PK HV provázela v průběhu celého 

školního roku vstřícná a harmonicky koordinovaná spolupráce  

 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

 upřesnění nově konkretizovaného systému požadavků k provádění 

ročníkových přehrávek všech žáků v jednotlivých ročnících PMP i PL 

v následných školních rocích s ohledem na podporu jistého a nebojácného 

interpretačního výkonu v rozličných úrovních hudební pokročilosti 

 4. ročník HHN, HVS PMP i 4. ročník HVS PL jednoznačně vést 

k přípravě prezentací hudebních dovedností v rámci praktické maturitní 

zkoušky. 

  
 

7/ Priority 2017/18: 

 V každé hodině  HHN stále častěji akcentovat skutečnost, že prakticky 

úspěšně zvládnout ročníkové požadavky výuky znamená obzvláště u 

začátečníků a méně pokročilých nejlépe každodenní nástrojový výcvik. 

 Při výuce všech HV předmětů se opakovaně vracet k základním pilířům 

optimální výstavby pěveckého projevu obzvláště u méně zdatných žáků a 

apelovat na jejich větší soustředěnost a častější pěveckou aktivitu i mimo 

školu, nejlépe se zdatnějšími žáky ve skupinových interpretacích. 

 V oboru PMP i PL zintenzivnit přípravu studentů 3. i 4. ročníku na 

hudebně projektové formování tematických bloků s uplatněním 

integrativních činnostních principů při průběžné i souvislé pedagogické 

praxi. 

 Zaměřit se na systematickou přípravu k úspěšnému provedení praktické i 

ústní maturitní zkoušky HV v oboru PMP i PL. 

 Nadále se věnovat rozvoji práce hudebních zájmových útvarů – CINK, 

Fontána i jiných případných seskupení, rozvoji jejich tvořivosti a 

schopnosti prezentace hudebních úrovní na veřejných koncertech a 

vystoupeních. 

 Individualitu každého žáka inicializovat v tom, v čem je dobrý, ocenit 

klady, dát o nich vědět žákovi i rodičům. 



38 

 

 Nadále podporovat společné akce školy (Den otevřených dveří, školní 

akademie, poslední zvonění, charitativní akce aj.) jako prostředek 

formování hrdosti na svou školu. 

 Vést všechny vědomě k tomu, že jakoukoliv hudební aktivitu směrovanou 

ke kterékoliv věkové kategorii posluchačů (od dětí až k publiku seniorů) 

rozvíjet s vědomím cíle upoutat pozornost, navázat soustředěnou 

komunikaci, předat ve své momentální připravenosti hudební podněty 

k ohlasu pozitivních esteticko-emocionálních zážitků, které následně 

otevírají cesty k hudebnímu dialogu a kreativní spolupráci účinkujícího a 

posluchače (našich žáků a dítěte při pg. praxi nebo našich interpretů 

sólistů či skupin v koncertech pro publika různých generací). 

 

 Tělesná výchova 

 

1/ Složení komise: Mgr. Eva Srchová, Mgr. Eva Nováková 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2016/2017: 

 soutěže a vystoupení žáků 

Účast na atletické soutěži Corny – družstvo dívek - 3. místo krajské kolo 

Okresní kolo ve volejbale – 1. a 2. místo 

Krajské kolo ve florbalu – 3. místo 

 kurzy 

Plavecký - pro 1. A (PMP) v 8 výukových lekcích – nesplnily 3 žákyně, 1. B 

(PL) ve2 výukových lekcích – nesplnily 3 žákyně 

Lyžařský - třídy 2. A, 2. B – Krkonoše – Pec pod Sněžkou – všichni splnili 

Sportovně turistický - třídy 3. A, 3. B a 3. C - Petrovice u Sušice – všichni 

posléze splnili 

 kroužky 

Ve školním roce probíhaly ve škole tyto kroužky: sportovní hry (volejbal, 

florbal) a sportovní gymnastika. 

 ročníkové práce 

Pod vedením E. Novákové je zpracovávána 1 ročníková práce (Dvořáčková K. – 

Zdravá redukce váhy). 

 jiné aktivity 

Žákyně téměř všech ročníků se podílely na sportovních akcích - ZŠ Národní 

„OVOV“, dopravní soutěži ZŠ, atletické soutěži ZŠ, soutěži Mladý zdravotník, 

sportovní akci „Pojď si vybrat, co tě baví“. 

Jsou zarezervovány a objednány lyžařské, plavecké a turistické kurzy na šk. rok 

2017/2018 
 

2/ Další vzdělávání pedagogů: 

Nekonalo se. 
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3/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

 pravidelná účast na akcích OR AŠSK 

 spolupráce se sportovním zařízením Prachatice 

  

 spolupráce žákyň se sportovními oddíly (LYKO Prachatice, Oddíl 

gymnastiky Prachatice) 

 spolupráce v rámci školy s vyučujícími praxe 

 

4/ Ochrana zdraví: 

V knize registrace úrazů bylo zapsáno během školního roku 25 drobných 

zranění. Jednalo se o poranění hlezenního kloubu, bolesti v koleni, zápěstí, 

drobná poranění prstů ruky, menší pohmožděniny a naraženiny. Všechny 

případy byly odborně ošetřeny na chirurgické ambulanci. 

Součástí programu sportovně turistického kurzu byly praktické dovednosti – 

„Pomoc člověku v ohrožení života“, které si studenti vyzkoušeli v praxi.  

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

 aktivní činnost členů komise při organizování a přípravě žáků na všechny 

akce středních škol 

 individuální příprava žáků ke studiu,  maturitní zkoušce a přijímacímu 

řízení na VŠ 

 postupné obnovování a doplňování učebních pomůcek 

 „Síň slávy“ - rekordy školy – nástěnka s atletickými rekordy žáků naší 

školy – aktualizace 

 uskutečnění akce „Vyšplháme na Sněžku“ – zapojení všech tříd a 

slavnostní vyhlášení 

 zapojení většího počtu žáků do aerobního cvičení pod vedením H. 

Krafčikové v tělocvičně školy 

  

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

 sportovní aktivity žáků ve volném čase – možnost samostatného 

cvičení v tělocvičně školy 

 využití volného prostoru zahrady za tělocvičnou – Work out, 

pinpongové stoly  

 

7/ Priority 2017/18: 

 Maraton sportovních her – 2 týmy složené ze žáků a učitelů naší školy 

se utkají ve zvolených sportovních hrách (volejbal, basketbal, florbal, 

ringo). 

 Využití volného prostoru zahrady za tělocvičnou v následujících létech 

podle možností školy – Work out, pingpongové stoly. 

 Návrh na přípravný kurz k přijímacímu řízení na SPgŠ – po dohodě 

s ostatními komisemi. 
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 Pokračovat v individuálních přípravách a konzultacích. 

 Zabezpečit preventivní ochranu zdraví žáků při pohybových aktivitách  

a předcházet tak úrazům. Dodržovat bezpečnostní předpisy a směrnice 

vydané pro sportovně turistické, plavecké, lyžařské kurzy a sportovní 

aktivity, seznámit studenty s těmito dokumenty. „Pomoc člověku 

v případě ohrožení života“ – využít v praxi na kurzech. Důsledně 

zabezpečovat dopomoc a záchranu, požadovat znalost těchto činností od 

všech žáků. Evidovat úrazy. 

 Časově tematické plány - sledovat časové rozvržení učiva, zaměřit se na 

důslednou kontrolu samostatně zpracovaných celků v oblasti teoretických 

témat pro jednotlivé ročníky.  

 Zabezpečit kurzy (plavecký, lyžařský, sportovně turistický) organizačně. 

V předstihu informovat rodiče a žáky. 

 Spolupracovat s DM – poskytnutí prostoru tělocvičny pro pohybové 

aktivity žáků 

 Podílet se na přijímacím řízení stanovených oborů, „Dni otevřených 

dveří“ a praktických maturitách. 

 Absence a hodnocení žáků - sledovat absenci žáků v praktických 

hodinách. Důsledně požadovat aktivní 75% účast žáků v hodinách. 

Dodržovat kritéria klasifikace stanovené předmětovou komisí. Splnit 

stanovené požadavky teoretické části učiva. 

 Vyhodnotit nejvšestrannějšího a nejlepšího sportovce (hodnotit vždy ve 4. 

ročníku za celou dobu studia). 

 

Další úkoly: 

 vzdělávání učitelů – účast na seminářích – dle informační nabídky  

 doplňovat materiálové vybavení kabinetu učebními texty, knihami, 

videozáznamy 

 účast na soutěžích pořádaných OR AŠSK, spolupráce s touto složkou 

 využít znalosti studentů při organizování soutěží žáků ZŠ 

 spolupracovat s vychovatelkami DM – sportovní aktivity, kurzy 

 propagovat akce prostřednictvím nástěnky – kurzy, aktuální sportovní 

události 

 

 Komise společenských věd (D, On, Z- Ek) 

  

1/ Složení komise: Mgr. Jiří Slad, Mgr. Jaroslava Tokárová, Mgr. Barbora 

Pavlíčková, Ing. Jana Kotrchová 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2016/2017: 

 soutěže a vystoupení žáků 

Soutěž Euroscola – tvorba videa pro Evropský parlament. S žáky 2. B 

připravila B. Pavlíčková, projekt byl jedním z vítězných. 
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Soutěž Navrhni projekt – žákyně 2. A (K. Kuchtová, A. Kouklová, 

M. Blažková) a B. Pavlíčková spoluvytvářely Projekt Book Box (seznámení 

s čerpáním evropských dotací a návrh na rozvoj veřejného prostoru města). 

Projekt postoupil do Regionálního kola, kde 7. 12. 2016 žákyně prezentovaly 

projekt (před zástupci Eurocenter Plzeň a České Budějovice, zástupkyní 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zástupcem Centra pro regionální rozvoj) 

a získaly druhé místo. 

 návštěva kulturních akcí 

Interaktivní divadelní představení o Mistru Janu Husovi v Divadle loutky 

a cirkusu v Prachaticích. 

 exkurze 

2. A Návštěva Okresního soudu v Prachaticích – trestně právní kauza (počátek 

líčení) v rámci OV – trestní právo. Následoval rozhovor s p. soudkyní.  

2. B Návštěva Okresního soudu v Prachaticích – trestně právní kauza (závěr 

líčení) v rámci OV – trestní právo. Následoval rozhovor s p. soudcem.  

Dvoudenní exkurze do Europarlamentu ve Štrasburku se třídou 2. B, rozvoj 

jazykových dovedností a seznámení se s fungováním institucí EU.  

 vedení ročníkových prací 

Jiří Slad – D – 3x (K. Tažejová – Židé ve Vlachově Březí, V. 

Chumanová – Český underground a procesy s ním, L. Bobrová – 

Obsazení Tibetu Čínou) 

      OV – 2x (L. Jiskrová – Historie tetování a tetování 

v současnosti, Š.Purschová – Základy českého a amerického 

skautingu) 

Barbora Pavlíčková – OV – 1x (V. Zemanová – Václav Havel a rodinné 

bohatství) 

 maturity 2017 

Maturovaly celkem 4 studentky – všechny s výborným hodnocením. 

 besedy 

2. roč. – spolupráce se soudci Okresního soudem v Prachaticích – beseda po 

skončení přelíčení 

3. roč – v dubnu 2017 proběhla v rámci tematického celku politologie beseda 

žáků 3. roč. p. Pávem, úředníkem EU z Bruselu na téma Evropská integrace a 

dezintegrační procesy a migrační politika EU 

4. roč – v prosinci 2016 proběhla beseda studentů s duchovním římskokatolické 

církve P. Romanem Dvořákem na téma křesťanská etika. 

 další aktivity 

V březnu 2017 registrace B. Pavlíčkové do programu Jeden svět na školách – 

získán přístup k výukovým materiálům využitelným (a využitým) v hodinách 

OV. 
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3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

 B. Pavlíčková – přednáška Václava Klause ml. v Radničním sále na téma 

školství a vzdělávání. 

5/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

 2. roč. ON Spolupráce s Okresním soudem v Prachaticích – téma trestní 

právo 

 2. roč. ON Zpráva a fotografie z cesty 2. B do Štrasburku zveřejněny 

v Listech Prachaticka 

 3. roč – ON Spolupráce s p. Pávem, úředníkem EU – téma celek 

politologie 

 4. roč. – ON Spolupráce s p. Romanem Dvořákem – téma křesťanská 

etika - tém. celek filosofie 

 

6/ Výrazná pozitiva v práci PK:  

 Podařilo se zapojit obě třídy 2. ročníku do různých soutěží a umístit se na 

regionální úrovni (soutěž Navrhni projekt) a na evropské úrovni (soutěž 

zakončená exkurzí do Štrasburku). 

 Na základě stanovených priorit se podařilo zajistit vzdělávací aktivitu 

v oblasti práva a právního povědomí (v rámci probíraného tématu trestní 

právo) – obě třídy druhého ročníku se zúčastnily soudního líčení v budově 

Okresního soudu v Prachaticích a následně měly možnost besedy se 

soudkyní / soudcem. 

 Získán přístup do databáze materiálů portálu Jeden svět na školách; 

využití těchto materiálů ve výuce (vhodné pro výuku OV ve všech 

ročnících). 

 Zkvalitňování výuky zejména v oblasti efektivní komunikace, 

argumentace a vytváření vlastního názoru, ale i při tvorbě příprav včetně 

digitálních pomůcek. 

 

7/ Rezervy a přijatá opatření: 

 Získat kvalitní a konkurence schopnou práci pro krajské kolo SOČ v ČB 

se nepodařilo. 

 1. roč – On – vybrat vhodnou přednášku či výstavu s tematickým 

zaměřením na kulturu nebo kulturní tradice našeho státu (sociologie). 

 

8/ Priority 2017/18: 

 4. roč – aktuálně před volbami – (říjen 2017 poslanecká sněmovna 

PČR,leden 2018 prezident ČR) zopakovat především formou diskuze, 

debaty a efektivní argumentace tematický celek volby a volební chování. 

 SPgŠ se zároveň jako škola v rámci programu organizace Člověk v tísni - 

Jeden svět na školách zapojí do projektu Studentské volby do poslanecké 

sněmovny PČR.  
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 Vytvoření systému přednášek či besed s konkrétní tematickou náplní On 

vycházející z ŠVP pro jednotlivé ročníky které by byly každoročně 

dostupné opakovatelné a odborně zabezpečené. Pro letošní rok - 1. roč – 

On – vybrat vhodnou přednášku či výstavu s tematickým zaměřením na 

kulturu nebo kulturní tradice našeho státu (sociologie), 3. roč – On -

zajistit besedu či vzdělávací aktivitu v oblasti politologie, např. návštěva 

zasedání zastupitelstva města (v rámci tématu Veřejná správa 

a samospráva). 

 Angažovat žáky v dalších soutěžích. 

 Spolupráce s PK cizích jazyků – přednáška na téma židovská otázka 

a holocaust; chystaný projekt Edison – mezinárodní a multikulturní 

spolupráce. 

 Revize nástěnných map D, ZE včetně učebny č. 29. 

 Zkvalitňování výuky – tvorba příprav  -včetně  digitálních pomůcek - 

filmové klipy, textové i obrazové zadání problémových úloh na vyučování 

apod.; snaha o nové kreativní postupy ve výuce – zejména diskuse, 

debata, brainstorming apod. 

 Plnit závazek na zkvalitňování výsledků v oblasti efektivní komunikace, 

asertivity, řešení konfliktů, argumentace, vytváření vlastního názoru atd. 

dle požadavků ŠVP. 

 Získat práci pro krajské kolo SOČ v Č. Budějovicích.  

 

 Přírodní vědy - biologie, fyzika, chemie, matematika, výpočetní 

technika 

1/ Složení komise: Ing. Soňa Kabelová, Ing. Jana Kotrchová, Mgr. Antonín 

Krejsa, Mgr. Libor Nechoďdomů, Mgr. Luboš Šimek, Mgr. Marie Vopálková 

2/ Aktivity ve šk. roce 2016/2017:  

MATEMATIKA 
Dvě žákyně maturovaly z matematiky společné části – jedna úspěšně. 

Neúspěšně maturovali 2 žáci ve druhém opravném termínu společné části MZ 

z matematiky. 

Žáci čtvrtého ročníku měli možnost zapojit se do nepovinného kurzu přípravy 

k maturitě z matematiky. 

Žáci třetích a čtvrtých ročníků měli možnost zapojit se do e-learningového kurzu 

z matematiky „Matikamailem“ s návazností na konzultace s vyučujícím. 

Žáci prvních, druhých a třetích ročníků měli možnost účastnit se individuálních 

konzultací z matematiky.  

Žáci prvních a druhých ročníků mohli elektronicky konzultovat řešení zadaných 

cvičení. Žáci těchto ročníků měli možnost využívat vyloženou látku ve formátu 

PDF uloženou z el. tabule. Během hodiny si mohli se svolením učitele pořizovat 

ve formě fotografií či videa záznam průběhu hodiny resp. probírané látky. 
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Žákyně s diagnostikovanou dyskalkulií z 2. B neavizovala žádné potíže, naopak 

se její výsledky výrazně zlepšily. To jak v klasifikaci, tak i v práci v hodině. 

Absolventi druhých ročníků měli možnost ověřit si své znalosti (příklady, které 

by již měli být schopni řešit) z matematiky na vzorových maturitních příkladech 

předešlých maturitních zadání CERMAT – praktické ověření schopností řešit 

zadání společné části maturitní zkoušky z matematiky. 

BIOLOGIE 

Maturovalo úspěšně 5 žákyň. Celý rok probíhaly přípravy na maturitní zkoušku 

formou konzultací s ředitelem školy.  

CHEMIE 

Digitalizované byly učební materiály pro 1. i 2. ročník. Pro druhý ročník byla 

zpracována databáze písemných testů v programu AktivBoard a Excel.  

 exkurze, kurzy 

Předmět biologie má velké možnosti pro uplatnění environmentální výchovy. Na 

2. pololetí byla naplánovaná návštěva CEV Dřípatka v Prachaticích. Žáci 

třetích ročníků se zúčastnili programu „Člověče (ne)kup to, aneb co je doma, to 

se počítá. 

Proběhly kurzy mladých zdravotníků žáků 3. ročníků, kterých se zúčastnilo 36 

žáků a obdrželi certifikát o účasti (Zdravotník Junior). 

Zdravotní gramotnost a my – přednáška v rámci projektu akademie zdraví 

prof.MUDr. Jan Holčík (1. A, 2. B) 

Výstava k 50. výročí založení školní přírodní rezervace CEV Dřípatka ve 

Zdenicích. 

Zookoutek Feferské rybníčky (2. B). 

škola se celoročně zapojuje do projektu Recyklohraní. Studenti jsou vedeni ke 

třídění odpadů, využívají sběrné nádoby na plasty, papír, drobný elektroodpad, 

baterie a hliník. 

V rámci akce „Den ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí“ se dvě 

třídy zúčastnily exkurze do JE Temelín. 

 ročníkové práce 

V letošním školním roce byl zájem o biologická témata pro vypracování RPPP. 

Žákyně 3. C zpracovaly tři témata: ZOO v České republice, Vrozené deformity 

hrudníku, Tropické deštné pralesy. 

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

 Marie Vopálková – školní maturitní komisař, účast na workshopu 

v projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů (ZŠ 

Národní Prachatice) 

 Luboš Šimek – rater maturitní zkoušky z matematiky a přijímacích 

zkoušek 
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4/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

 Workshop VIRTULIFE finanční matematiky na téma – orientace v 

produktech finančních společností – základy rodinného i individuálního 

spoření. 

 Zpracované interní testy z matematiky (3 čtvrtletní testy pro každý 1., 2., 

3. ročník). 

 Obnova vybavení učeben VT, udržení chodu PC sítě a veškeré elektroniky 

na škole. Odezva absolventek školy na dobrou připravenost na VŠ 

studium z matematiky, biologie a na zvládnutí formálního zpracování 

seminárních a diplomové práce na VŠ. 
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6/ Priority pro příští školní rok: 

 Pro žáky prvního ročníku oboru PL stanovit širší rozsah učebních 

materiálů než doposud s ohledem na povinnou část společné maturitní 

zkoušky. Zvýšit počet kontrolních prací vycházejících z těchto materiálů. 

Probírat nejen témata stanovená RVP resp. ŠVP, ale zopakovat také látku 

základní školy (6. – 9. třídy) podle sbírky řešených příkladů. 

 Žákům, kteří plánují složit maturitní zkoušku z matematiky, chceme i 

nadále umožnit účastnit se dobrovolně maturitního kurzu nad rámec 

povinných vyučovacích hodin (vyučující matematiky se dohodli na 

tematické náplni tohoto kurzu). 

 Vyučující biologie využijí při výuce nové výukové programy 

(„STIEFEL“) – hlavně ve 4. ročníku výuky témat z oblasti „Biologie 

člověka“. Studentům, kteří plánují složit maturitní zkoušku z biologie, 

chceme i nadále umožnit účastnit se dobrovolně maturitního kurzu nad 

rámec povinných vyučovacích hodin. 

 Vyučující chemie využijí při ověřování znalostí učiva prvního a druhého 

ročníku testy zpracované v programu ActivBoard a Excel. 

 Vyučující budou i nadále v rámci probíraného učiva využívat (a vzájemně 

si poskytovat) DUMy zpracované a ověřené na naší škole v dřívější době. 

 Vyučující budou rozvíjet spolupráci se studenty v elektronické formě 

komunikace (zadávání a kontrola úkolů, e-konzultace,…). 

 Vyučující v oblasti PC budou klást důraz na schopnost žáků zpracovat 

závěrečnou práci na ukončení různých forem studia po absolvování 

střední školy (s důrazem na zpracování RPPP žáků lycea). Naučí žáky 

zpracovávat materiály pro interaktivní tabuli a práci s ní a to v obou na 

škole využívaných programů ActivBoard a SmartNotebook (s důrazem na 

využití v praxi absolventů oboru PMP). 

 Vyučující se budou podílet se na tvorbě šablon. 

 

 Cizí jazyky 
 

1/ Složení komise: 
AJ: Mgr. Martina Pivoňková, Mgr. Barbora Pavlíčková, Mgr. Marcela 

Haspeklová, Mgr. Daniela Němcová; NJ: Ing. Soňa Kabelová, Mgr. 

Marie Trnková, Mgr. Iva Šímová 

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2016/2017: 

 soutěže, olympiády a vystoupení žáků  
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Soutěž Angličtinář roku (Best in English) – plošné hodnocení jazykové úrovně 

žáků a komparace výsledků v rámci školy, státu i Evropy; soutěž probíhá ve 

stanovený den online po celém světě. 

Příprava materiálů a organizace školního kola olympiády v anglickém jazyce. 

Příprava materiálů a organizace okresního kola olympiády v anglickém 

jazyce, zajištění členkxy poroty, účast 3 žákyň.  

Soutěž Euroscola – tvorba videa (čj/aj) pro Evropský parlament. 

Školní kolo olympiády NJ 

Okresní kolo olympiády v NJ – 4 žáci 

Krajské kolo olympiády v NJ – 1 žákyně 

Krajské a celostátní kolo čtenářské soutěže Bücherwurm – 1 žákyně 

 návštěvy kulturních akcí 

Hra G. B. Shawa – Pygmalion – v pražském Vinohradském divadle 

Den v rodišti Jana Neumanna 

Německy mluvený film Der ganz grosse Traum – Č.Budějovice 

Německé divadelní představení Rumplcimprcampr – Prachatice 

Německy mluvený film Egon Schiele – Č.Budějovice 

 exkurze 
Na základě vypracovaného projektu byla uskutečněna exkurze do 

Europarlamentu ve Štrasburku se třídou 2. B. Rozvoj jazykových dovedností, 

prezentace práce v cizím jazyce, seznámení s fungováním institucí EU. 

Příprava exkurze do Velké Británie (bude uskutečněno v příštím školním 

roce, tj. 2017-18). 

Exkurze do lesní MŠ u Lince – projekt BIG ATCZ5.  

 ročníkové práce 

Odevzdání a obhajoby RPPP – 4. ročník 

 Ondřej Černý, Andrea Čihulová pod vedením D. Němcové 

 Lucie Mrázová pod vedením B. Pavlíčkové 

 Matěj Miškovský pod vedením M. Pivoňkové 

 Věra Krocová pod vedením S. Kabelové 

Nově zadané práce – 3. ročník (pro rok 2017/18) 

 Anna Jenšovská – Au-pair 

 Eliška Fleischmannová – Ireland – Myths and Facts  

 studentská odborná činnost 

Krajské kolo SOČ v Českých Budějovicích. Lucie Mrázová (4. B) získala 3. 

místo ve své kategorii s prací Podoby Frankensteina v literatuře a filmu. 
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 projekty 

Projekt BIG ATCZ5 (Spolupráce v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu - 

praxe žáků v rakouských MŠ, kde se učí čeština – V. Krocová, Pham Tra My. 

L. Jílková, M. Lang. 

 zájmové aktivity se žáky 

Účast žáků v soutěži nakladatelství Hueber – Ratschläge – čestné uznání za 

velmi pěkný projekt v celostátní soutěži – kategorie Film, M. Lang, K. 

Bžochová, T. Matulková, J. Janoušková, D. Šandová. 

Účast žáků v soutěži SGUN Typish Tschechisch auf Deutsch – 1. místo, 

v celorepublikové soutěži, 2. B. 

 další aktivity 

Objednání a distribuce učebnic AJ pro první a třetí ročníky  

Objednání a distribuce časopisu Bridge (AJ) pro všechny ročníky 

Motivování žáků k četbě anglické literatury – docíleno časté využívání anglické 

knihovničky. Využívání knihovničky NJ. 

Vytváření koláží z citátů, práce tříd 2. A a 2. B byly vystaveny v prostorách 

školy. 

Maturitní zkoušky a absolutoria. 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

 školení k efektivní práci s časopisem Bridge – Let´s Motivate, České 

Budějovice 

 školení – Macmillan Education – Straight to Speaking Success 

(zkvalitnění ústního projevu žáků v různých částech mluvních aktivit 

v hodinách, u maturity, u FCE zkoušek) 

 webinář / školení 

 školení – Macmillan Education – Wanted: Grammar (Dead) or Alive 

(výuka gramatiky, tipy a náměty do hodin AJ) 

 školení – Macmillan Education – Language Far Beyond (kreativní výuka 

AJ, tipy a náměty do hodin) 

 přednáška prof. Martina Hilského – Shakespearova Marná lásky snaha, 

Kratochvíle 

 beseda s německy mluvící lektorkou o Montessori školství 

 školení Gramatika v kontextu – Nj 

 školení Němčina kreativně a s elánem, Stammtisch – Hueber. 

 seminář Němčina jako druhý cizí jazyk – Klett 

 Den učitelů němčiny – Goethe Institut 

 letní akademie učitelů německého jazyka  
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 účast na promítání německých filmů 

 účast na přednáškách, prezentacích, workshopech, vernisážích a besedách 

- Goethe Institut 

 rozšíření učebních materiálů – učebnice, příručky, hry, CD, elektronická 

podpora 

 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

 zpráva a fotografie z cesty do Štrasburku zveřejněny v Listech 

Prachaticka 

 volejbalový turnaj pedagogických pracovníků základních a středních škol 

z Prachatic, tým vyučujících SPgŠ vybojoval druhé místo 

 Krebull – tlumočení Konference Pochodu smrti 

 Český červený kříž – německy mluvící figurantky – Krajská soutěž 

mladých zdravotníků. 

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

 daří se plnit priority stanovené v minulém školním roce (zajištění 

průběžného servisu v digitální jazykové laboratoři, zajištění dalších 

výukových materiálů, průběžné vybavování knihovniček CJ) 

 konzultace metod a postupů při výuce a spolupráce na tvorbě materiálů 

 pravidelné týdenní porady a konzultace 

 operativní řešení organizačních záležitostí 

 mezipředmětové vztahy (NJ, AJ, PX, ON, PED, HV, CJL) 

 mimoškolní jazykové aktivity (divadla, filmy) 

 průběžné sebevzdělávání (školení, přednášky, webináře) 

 příprava exkurze do VB, informativní schůzky se žáky 

 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

 doplnit a digitalizovat knihovničky AJ (digitalizovaný seznam literatury) 

 zajistit účast učitelů CIJ v cizojazyčném prostředí 

 změna předsedkyně komise na vlastní žádost 

 

7/ Priority 2017/18: 

 Jan Nepomuk Piskač – zrealizovat další návštěvu umělce pro AJ a NJ, 

přednes a osobnostní a dramatickou výchovu 

 dbát důsledněji na průběžnou klasifikaci (Bakaláři) 
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 nadále důsledně pracovat s nadanými jedinci (viz doporučení 

dotazníkového šetření) 

 podílet se na tvorbě šablon (tandem, vzájemná spolupráce) 

AJ: 

 uskutečnění jazykově poznávací exkurze do Velké Británie 

 na základě zájmu o anglickou literaturu opatřit další knihy a rozšířit 

knihovnu, ideálně graded reading a četbu úrovně 3 a 4 

 digitalizace knihovničky 

 záměr uskutečnit několikrát do roka “reader´s club“ – setkání a diskuze 

nad knihami anglicky psané literatury (Afternoon Tea Party) 

 chystaný projekt Edison – spolupráce s anglicky hovořícími mladými 

lidmi 

 zadat test jazykových předpokladů a učení se cizím jazykům (pro 4. roč.) 

NJ: 

 realizovat exkurzi do rakouské MŠ, ve které se učí ČJ 

 realizovat exkurzi do Montessori školy v Linci 

 praktické zapojení žáků do příprav a aktivit v cizojazyčných vzdělávacích 

zařízeních (formou praxe) 

 spolupráce s PK společenských věd – přednáška na téma židovské otázky 

a holocaustu 

 doplnění elektronické učebnice 

 

 Pedagogika, psychologie 

1/ Složení komise: 

 Pedagogika, praxe: Mgr. Irena Kotěšovcová, Mgr. Hedvika Říhová, Mgr. 

Klaudia Pospíšilová, Mgr. Iva Šímová, Mgr. Marie Vopálková, Ing. Soňa 

Kabelová 

 Psychologie: Mgr. Veronika Holková, Mgr. Eva Nováková, Mgr. Jan 

Kaňka  

 

2/ Aktivity ve šk. roce 2016/2017: 

 soutěže a vystoupení žáků 

Žáci ze SPGŠ Prachatice se aktivně zapojují do programů pro děti z MŠ 

Prachatice, ale i aktivně si připravují program pro žáky školních družin 

Prachatice. Současně se uplatňuje jejich aktivní přístup i v místě trvalého 

bydliště žáků. Dětem nabízejí atraktivní program na Velikonoce, vánoční 

besídku, na Den Země, Den dětí, různé soutěže, karaoke a další.  

 exkurze 

Tato forma patří mezi nedílnou součást přípravy na pedagogickou profesi. Jejím 

prostřednictvím si žáci SPgŠ Prachatice osvojují komplexnější představu o 
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pedagogické profesi. Např. to byla exkurze pro obor PL – 4. ročník (Portus 

Prachatice, ZŠ Zlatá stezka Prachatice, ZŠ Národní Prachatice). Pro obor PMP – 

4. ročník (DC Arpida České Budějovice, Kre-Bul Prachatice). Pro 3. C oboru PL 

– v červnu 2017 to byla firemní MŠ Při Nemocnici Prachatice. Zde byla 

nabídnuta další spolupráce včetně odborné přednášky Mgr. Tomanovou. Pro tři 

vyučující byla zajištěna exkurze do lesní MŠ v Rakousku. Zde byly seznámeny 

kolegyně s prostory této MŠ, s pracovní náplní, s podmínkami přijetí do ní. 

Poznatky z této exkurze byly předány ostatním členkám komise, ale i budou 

využity ve výuce předmětu pedagogika, pedagogická praxe. 

 ročníkové písemné prezentační práce 
Předmětová komise pedagogika – praxe se rovněž aktivně spolupodílí na 

odborném zajištění ročníkových prací. Pro členky této komise je potěšující, že 

žáci oboru PL si volí témata z pedagogiky, ze speciální pedagogiky, ale 

i z psychologie. Při zpracování této ročníkové práce jim členky komise 

napomáhají s volbou tématu, s výběrem odborné literatury k jejímu vypracování. 

Současně členky komise věnují i velkou pozornost přípravě žáků na její 

prezentaci. 

 projekty 

Žáci ze SPgŠ Prachatice se rovněž aktivně zapojují do tvorby projektů. Tyto 

většinou realizují v rámci učební a odborné pedagogické praxe. Členky komise 

vedou žáky k přiměřenému sebehodnocení, které probíhá formou zvažování 

vlastní kompetence ke zvládání projektových aktivit. Projekty, které si žáci volí, 

jsou zaměřeny např. na přírodu, zvířátka, jaro, apod. Zároveň jejich realizací 

získávají žáci ze SPGŠ Prachatice komplexní představu o dané problematice, 

naučí se také rozvíjet i kreativitu (včetně pedagogické reflexe).  

 

3/ Další vzdělávání pedagogů a jejich metodická činnost: 

Pro členy komise je důležitý i odborný růst. Tento je zajištěn i formou 

vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřeny na nejnovější trendy v oboru. Např. 

účast na semináři v Českých Budějovicích o problematice školního neprospěchu 

a poruch učení. Současně členky komise a třídy 3. C a 4. A absolvovaly 

odbornou přednášku ohledně alternativního školství – Montessori. Přednášela 

ředitelka této školy z Německa, včetně demonstrace učebních pomůcek, ale byla 

i z její strany nabídnuta možnost pedagogické praxe pro žáky z naší školy. 

Dvě vyučující se zúčastnily odborné přednášky Dr. Hermana – Najdi si své 

doma. 

 

4/ Spolupráce s organizacemi, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty: 

Zde se především jedná o to, že jednotliví vyučující učební a odborné 

pedagogické praxe spolupracují s cvičnými zařízeními pro výuku pedagogické 

praxe na MŠ Prachatice a ZŠ Prachatice, ale i v místě bydliště žáků. Žáci ze 

SPGŠ Prachatice jsou vedeni k tomu, aby zodpovědně plnili úkoly v souvislosti 

s výkonem pedagogické praxe, aby respektovali požadavky cvičného pracoviště 
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praxe. Výstupy na pedagogické praxi umožní žákům osvojování konkrétních 

reflektivních kompetencí.  

Současně proběhla v měsíci únoru 2017 pedagogická praxe studentky z VŠ 

Ostrava.  Konkrétně to bylo 20 hod. výuky a náslechů. Vyučovala předměty 

pedagogiku na oboru PMP.  

Také žáci a vyučující pedagogické praxe spolupracovali s komisí českého 

jazyka.  V listopadu 2016 proběhl „Den poezie“. Žáci 3. ročníku oboru PMP 

3. A, 3. B si připravili program pro děti z MŠ Prachatice. Dále se aktivně do 

tohoto projektu aktivně zapojili i žáci z 2. B oboru PL, kteří si připravili 

program pro děti ze Speciální školy Prachatice. Vždy tyto programy byly 

pozitivně hodnoceny pedagogy, ale i dětmi. Především byl pozitivně vyzdvihnut 

empatický přístup našich žáků, vstřícnost, ale i kreativita. 

 

5/ Výrazná pozitiva v práci PK: 

Členky komise důsledně dbají na dodržování učebního plánu a učebních osnov 

v rámci odborných předmětů pedagogické praxe, pedagogiky a i psychologie. 

Současně věnují pozornost osvojování základní pedagogické terminologie 

z předmětu pedagogika, speciální pedagogika a psychologie. Také je kladen 

důraz i na získávání profesních kompetencí učitele a vychovatele. Velká 

pozornost je rovněž věnována ročníkovým písemným pracím. 

Rovněž členky komise věnují i pozornost maturitním zkouškám v oboru PMP a 

PL. Ve školním roce 2016 – 2017 ve třídě 4. A maturovali 3 žáci z pedagogiky 

(prospěch: výborný, chvalitebný, dobrý). Ve třídě 4. B maturovalo 12 žáků 

z pedagogiky (prospěch: podobně). Nikdo z této třídy nebyl hodnocen hůře než 

dobře. Žáci obou čtvrtých ročníků maturovali z psychologie, všichni maturitní 

zkoušku úspěšně složili. 

Velkou pozornost členky komise věnují i výběru maturitních témat, která jsou 

volena vzhledem k profilu absolventa. Na základě těchto výsledků u ústních 

maturitních zkoušek z předmětu pedagogika lze konstatovat, že výsledky splnily 

očekávání vyučujících. Také byla splněna očekávání i výsledky maturitních 

zkoušek z předmětu psychologie ve třídě 4. A i ve 4. B. 

Rovněž učební a odborná pedagogická praxe ve třídě 4. B oboru PL probíhá 

formou asistence u dětí ze základní školy. 

 

6/ Rezervy a přijatá opatření: 

Zde se především jedná o respektování požadavků cvičných výchovně 

vzdělávacích zařízení v souvislosti s výukou učební a odborné pedagogické 

praxe. Především je třeba věnovat pozornost pedagogické praxi 4. ročníku oboru 

PL na ZŠ Národní Prachatice a lze i využít nabídku pedagogické praxe na 

Speciální škole v Prachaticích. 

 

7/ Priority pro další školní rok 2017/2018: 

 Připravit žáky na maturitní zkoušky z předmětu pedagogika a psychologie 

(budou maturovat 3 třídy: 4. A, 4. B, 4. C). 
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 I nadále spolupracovat s komisemi: VVM, TVM, HVM, ODV, s komisí 

cizího jazyka a i s komisí českého jazyka. 

 Věnovat pozornost a i umožnit konzultační činnost novým vyučujícím 

učební a odborné pedagogické praxe novým členkám komise. 

  I nadále věnovat pozornost výuce učební a odborné pedagogické praxe ve 

3. a ve 4. ročníku oborů PL i PMP. 

 Aktivně vyhledávat možnosti dalšího vzdělávání v rámci předmětu  

 pedagogika, speciální pedagogika a psychologie (kurzy, semináře). 

 

Domov mládeže Zlatá stezka 139 

1. Obecná charakteristika DM – zhodnocení: 

V letošním školním roce 2016 – 2017 byl pro žáky, žákyně a studenty v provozu 

DM Zlatá stezka. Ubytovaní byli rozděleni do 8 výchovných skupin. Na začátku 

šk. roku jsme měli na DM 185 ubytovaných. Větší část tvořili žáci a žákyně 

SPgŠ (163 děvčat a 4 chlapci), ostatní ubytovaní byli žáci gymnázia (2), SOU 

(9) a studenti VOŠS (7). Třídní vychovatelky pracovaly podle ročního plánu 

DM a dále podle výchovně vzdělávacích plánů výchovných skupin, které 

odpovídaly věku žáků a studentů, požadavkům školy a jejímu zaměření. 

Vychovatelky pracovaly podle ŠVP DM. Náměty a návrhy zpracovali žáci 

a studenti se svými třídními vychovatelkami nebo mluvčí tříd prostřednictvím 

domovní rady. Prioritou byla příprava na vyučování, ale využity byly 

i volnočasové aktivity a zájmová činnost na DM. 

 

2. Rozdělení do výchovných skupin: (dále jen VS) 

Celkový počet na začátku školního roku: 185 

1. A 21 žákyň                                                   Radka Eichnerová /Mgr. Marie 

Trnková/ 

1. B 20 žákyň                                                   Šárka Vandlíčková /Mgr. Luboš 

Šimek/ 

2. A 24 žákyň                                                   Jiřina Penzenstadlerová /Mgr. Eva 

Srchová/ 

2. B 18 žáků /17 + 1 chlapec/                       Iveta Juřicová /Mgr. Eva Nováková/ 

3. A 13 žákyň                                                   Petra Kišová /Mgr. Iva Šímová/ 

3. B 22 žákyň                                                   Veronika Bubeníková /Mgr. Jiří 

Vopálka/ 

3. C 7 žáků /6 + 1 chlapec/                           Iveta Juřicová /Mgr. Marie 

Vopálková/ 

4. A 20 žákyň                                                  Jana Šimková /Mgr. Veronika 

Holková/ 

4. B 22 žáků /20 + 2 chlapci/                       Hana Krafčiková /Mgr. Jana 

Pavlíčková/ 

VOŠS 7 žákyň 

Gymnázium 2 žáci /1 + 1 chlapec/ 
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SOU 9 žáků /7 + 3 chlapci/ 

 

3. V průběhu školního roku se v DM realizovaly tyto mimoškolní zájmové 

aktivity: 

Sportovní kroužek – běh pro zdraví, funkční trénink – Veronika Bubeníková 

Sezónní zájmový kroužek, který probíhal v podzimních a jarních měsících podle 

počasí. Paní vychovatelka připravovala trasy v okolí DM. Cílem nebylo pouze 

zlepšení fyzické kondice, ale i poznání okolí Prachatic. Funkční trénink probíhal 

podle plánu v prostorách DM a v posilovně. Byl zaměřený na balanční cviky pro 

zpevnění vnitřního svalstva a středu těla. Děvčata se seznámila s pomůckami 

(bosu, kettlebell). 

 

Kutilka – Veronika Bubeníková 

Kroužek probíhal v dílně kutilce, děvčata vyráběla pod dohledem paní 

vychovatelky různé výrobky – velikonoční, vánoční, sv. Valentýn atd. Při práci 

se děvčata seznamovala s různými technikami vyrábění, s prácí s různým 

materiálem. Paní vychovatelka vedla děvčata k důležitosti čistoty při práci, 

bezpečnosti, zacházení a šetření materiálem a vždy pomohla, poradila, uplatnila 

svou zručnost. 

 

Jeden svět – Radka Eichnerová 

Cyklus dokumentárních pořadů a filmů. Během školního roku měla děvčata 

a chlapci možnost zhlédnout dokumentární filmy na různá témata, která se 

týkala všech věkových kategorií, zdraví, nežádoucích projevů společnosti, např. 

problematiky dospívání, slepoty, anorexie, mezilidských vztahů, dále témat mezi 

životem a smrtí, o dívce, která nikdy nevyroste…Filmy s názvy – Pedofilové 

mezi námi, Život s HIV, Zneužil jsem své dítě, Z chlívku do postele, Jsem 

učitel, kdo je miň, Nemocná důstojnost, Do zbraně, Z děcáku do života, Být či 

nebýt svobodnou matkou, V pasti, Děti úplňku, Slzy Konga, Rekordmani 

všedního dne, Nesnesitelný půvab byrokracie, Komplikace s DNA bance, Léčba 

iluzí, Léčitelé aneb tonoucí se stébla chytá, Anorexie. Po každém zhlédnutí 

dokumentu probíhá diskuse k danému tématu. Svým působením paní 

vychovatelka vysvětluje a seznamuje děvčata a chlapce se všemi problémy, 

které nás mohou potkat, se kterými se můžeme v životě setkat. 

 

Kuchtilka – Iveta Juřicová 

Kroužek probíhal v kuchyňce DM. Děvčata tvořila pod vedením paní 

vychovatelky různé kuchařské výtvory, které mohli ochutnat všichni ubytovaní 

DM. Zájmový kroužek byl zaměřen hlavně na sezónní vaření či pečení 

a zdravou stravu – nakládané sýry, raw, bylinkové sirupy, vegetariánská strava, 

pečení koblížků…Paní vychovatelka dbala a upozorňovala na bezpečnost 

a čistotu při práci. Po vaření či pečení provedli všichni společně důkladný úklid 

kuchyňky. 

 



55 

 

Kulturní rada – Iveta Juřicová 

Kroužek pracoval aktivně po celý školní rok a tvoří ho zástupci žáků z různých 

výchovných skupin. Cílem kulturní rady bylo připravit pro všechny ubytované 

zajímavé a zábavné činnosti a zpestření dění na DM. Vše vychází z jejich 

dobrovolnosti. Kulturní rada se podílí na organizaci všech celointernátních akcí. 

Při plánování akcí rada uplatnila získané poznatky z pedagogiky – vhodné 

prostory, pomůcky, vhodné aktivity. Sama zorganizovala Fotokoutek, Party 

Alias mezi výchovnými skupinami, Loučení se 4. ročníky. Paní vychovatelka 

řídí a pomáhá organizovat nepravidelné schůzky a svým příkladem vede žáky 

a žákyně k prohloubení znalostí z oblasti organizace, vytváří podmínky pro 

rozvoj fantazie, schopnost komunikace a to vše uplatnění v praxi. 

 

Aerobik, roztleskávačky, bodystailing – Hana Krafčiková 

Do kroužku jsou zapojena děvčata ze všech výchovných skupin. Aktivně 

a pravidelně trénují každé úterý a čtvrtek v tělocvičně SPgŠ. Cílem zájmového 

kroužku je seznámit všechna děvčata s pozitivy a principy aerobiku a posilování, 

vhodností cvičení pro zdravé jedince, správným používánmí cvičebních 

pomůcek – míče, gumy, činky, švihadla, židle…Děvčata reprezentují naší školu 

na mnoha akcích města, základních škol…Paní vychovatelka si sama připravuje 

zajímavé choreografie, dává mladé generaci potřebnou energii a dovednost umět 

zdravě využít svůj volný čas. Svým příkladem přenáší paní vychovatelka na 

členky nadšení a radost z pohybu, dokáže poradit s přípravou rozcviček, nácvik 

gymnastiky. 

 

Dovedné ruce – Jiřina Penzenstadlerová 

Kroužek probíhá v dílně KUTILCE. Děvčata vyrábějí výrobky, které použijí 

většinou jako dárky, na výzdobu chodeb a pokojů, nebo si je odvezou domů. 

V rámci kroužku se vyrábí vánoční dárky provozním zaměstnancům. Při práci je 

využito mnoho technik – drátkování, ubrousková technika, sypaná a vyvazovaná 

batika, práce s korálky, látkou a přírodninami. Paní vychovatelka při práci vede 

k čistotě a správnému zacházení s různým materiálem, uplatňuje svou zručnost, 

trpělivost, pomoc druhým, ochotu a vstřícnost, je oporou a rádkyní při přípravě 

na pedagogickou praxi. 

 

Dobrá parta – Jiřina Penzenstadlerová 

Pravidelná návštěva pacientů v hospicu. Děvčata a chlapci vystupují s kulturním 

programem a snaží se zpříjemnit lidem pobyt v hospicu. Zájem o návštěvy 

pacientů mají většinou děvčata a chlapci s hlubším vztahem k nemocným lidem 

a uvědomují si jejich poslání – potěšit, vykouzlit úsměv na tváři. Pracovníci 

hospicu si vystupujících skupin váží a děkují za spolupráci. Paní vychovatelka 

pracuje se všemi výchovnými skupinami. Citlivě vede děvčata a chlapce ke 

vztahu k nemocným lidem, ale ne každý najde v sobě odvahu do hospicu 

docházet. 
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Péče o exteriér /jaro, léto, podzim/, šití – Jana Šimková 

V průběhu školního roku žáci a žákyně pilně pracovali na úpravách okolo DM – 

hrabání posekané trávy, pletí záhonů před DM, úprava stráně pod hřištěm, 

vytvoření nového oblázkového záhonu. Paní vychovatelka pracovala se všemi 

výchovnými skupinami. Svým příkladem vede děvčata a chlapce k radosti 

z práce a správnému zacházení se zahradním náčiním, dbá na bezpečnost. 

 

Život a styl – Šárka Vandlíčková 

Zájmový kroužek, při kterém se děvčata mají možnost seznámit s různými 

výtvarnými a rukodělnými technikami v návaznosti na tradice, roční období 

a módní trendy. V rámci kroužku byla pozvána na DM knihovnice, aby 

děvčatům a chlapcům představila knižní novinky a nové informace ze světa 

literatury. 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. Paní vychovatelka vede svým příkladem k moderním metodám 

života, vkusu, cítění, čistotě, trpělivosti… 

 

Vedoucí vychovatelka po celý školní rok pravidelně navštěvuje všechny 

zájmové kroužky, zapojuje se do tvoření a pomáhá svými zkušenostmi. Vede 

s děvčaty a chlapci při tvoření a organizaci rozhovory. 

 

4. Společné akce všech výchovných skupin  

V průběhu školního roku, které se podařilo uskutečnit podle plánu na školní rok 

2016 – 2017. Pracovali jsme podle ŠVP DM VOŠS a SPgŠ, který byl vytvořen 

v rámci naší školy. 

Ve školním roce DM spolupracoval s těmito zařízeními – s Hospicem, se 

Základními školami, DDM Prachatice, Městskou knihovnou, Městským úřadem, 

Muzeem loutek, dobrá byla i spolupráce s ostatními středními školami 

Jihočeského kraje. 

Se všemi pokračuje dobrá spolupráce, která se upevňuje a prohlubuje. Děvčata a 

chlapci se do akcí zapojí vždy s chutí a je jim to velkým přínosem pro jejich 

budoucnost. 

 

Výčet jednotlivých akcí v průběhu školního roku: 

 burza učebnic 

 adaptační kurz 1. ročníků 

 Souhry 

 vítání 1. ročníků 

 výroba stromečků štěstí 

 prohlídka hospicu s 1. ročníky 
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 zahájení volejbalového turnaje 

 mezitřídní Party Alias 

 fotokoutek na DM 

 výroba adventních věnců 

 výroba lapačů snů 

 Mikulášská – Tvoje tvář má známý hlas 

 Česko zpívá koledy 

 Štědrovečerní večeře 

 Knížkování 

 Den otevřených dveří 

 výroba valentýnských přání 

 Masopust – Já koblížek 

 módní bazar oblečení 

 velikonoční tvoření 

 Vítání jara – Matěj Miškovský 

 Křeslo pro hosta – Jarmila Mandžuková ,,Jméno jako osud“ 

 Toulky 

 soutěž o nejkrásnější kraslici 

 velikonoční saláty 

 Křeslo pro hosta – Irena Chaloupková ,,Péče na dobu určitou“ 

 Raw – ovocné sirupy 

 finále ve volejbale 

 pasování 3. ročníků 

 Křeslo pro hosta – Martina Pivoňková – vyprávění o poutní cestě do 

Španělska 

 loučení se 4. ročníky 

 vyhlášení Toulek, táborák 

 

5. Domovní rada 

Schůzek se pravidelně 1x za měsíc zúčastnili v ředitelně DM Zlatá stezka 

mluvčí tříd SPgŠ spolu se zástupkyní školy Ing. Janou Kotrchovou a vedoucí 

vychovatelkou Petrou Kišovou. Setkání si řídila děvčata sama. Zápisy ze 

schůzek domovní rady psala K. Vanišová – žákyně 3. A. Zástupkyně školy 

a vedoucí vychovatelka se zúčastnily jako hosté. Při schůzkách se řešily aktuální 

problémy na DM i ve škole ze strany žáků, ale také ze strany pedagogů. Děvčata 

se aktivně a pečlivě připravovala na schůzky a vždy měla podnětné návrhy 

a náměty, které byly v rámci možností školy a DM realizovány. V dubnu 
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proběhla slavnostní domovní rada, na kterou byl přizván pan ředitel Mgr. 

Antonín Krejsa a při které jsme se rozloučili se 4. ročníky. 

 

6. Celkové shrnutí – soužití a chování všech ubytovaných na DM 

V průběhu školního roku jsme řešili i kázeňské přestupky, porušování vnitřního 

řádu DM /požití alkoholu, krádeže, kouření v budově DM, návštěva chlapců na 

pokoji děvčat a obráceně/. Vše bylo řešeno s vedením školy, s třídními učiteli 

a zákonnými zástupci žáků. Postihy byly uděleny podle vnitřního řádu DM.  

Co se týká chování ubytovaných, děvčata a chlapci se chovali vesměs vzorně, 

slušně a přívětivě. Nevhodné chování paní vychovatelky řešily domluvou 

a stálými rozhovory s ubytovanými, jak se vhodně chovat a jednat. V průběhu 

školního roku paní vychovatelky pravidelně spolupracovaly s rodiči 

ubytovaných žáků a žákyň, průběžně je informovaly o chování jejich dětí, 

vzájemně si vyměňovali názory a poznatky, které by mohly ovlivnit jejich 

bydlení a žití na DM. Za pomoci všech vychovatelek vznikl mezi námi všemi 

dobrý vztah. Svým chováním a jednáním se snažíme jít příkladem. Některá 

děvčata 1. ročníků měla trochu problémy sžít se s řádem DM, se změnou 

prostředí a přizpůsobit se velkému kolektivu. Naší důsledností pochopily, že se 

daná pravidla musí dodržovat. Během školního roku vznikla mnohá přátelství 

mezi staršími a mladšími děvčaty a chlapci. Vzájemně si pomáhali při přípravě 

na vyučování, společně řešili problémy. V příštím školním roce se více 

zaměříme na kvalitnější přípravu na vyučování, na pořádek na pokojích, 

abychom žili v čistém a příjemném prostředí. Budeme důslednější při plnění 

povinností ubytovaných žáků a studentů. 

 

7. Spolupráce se školou 

Po celý školní rok velmi aktivně spolupracovali třídní učitelé se svými třídními 

vychovatelkami. Pravidelně se scházeli na neformálních schůzkách, při kterých 

řešili každodenní problémy jak studijní, tak osobní, rodinné i problémy 

v třídním kolektivu. Třídní vychovatelky se účastnily všech pedagogických rad 

ve škole i rodičovských schůzek. Pro lepší spolupráci a vzájemné poznání by 

bylo dobré, kdyby se třídní učitelé častěji účastnili třídních i celointernátních 

akcí, kam docházejí i místní a dojíždějící žáci, žákyně, studentky. V červnu se 

třídní vychovatelky Veronika Bubeníková, Petra Kišová a Iveta Juřicová 

zúčastnily se svými třídami turistického kurzu. Vychovatelky 4. ročníků Jana 

Šimková a Hana Krafčiková společně s třídními učiteli zajistily zdárný průběh 

maturitního plesu a maturitních zkoušek. Vedoucí vychovatelka spolupracovala 

s vedením školy, účastnila se pravidelných schůzek. Závěry a rozhodnutí 

přenášela do kolektivu vychovatelek a o všem informovala na poradách 

vychovatelek, které se konaly pravidelně 1x za měsíc. Vedoucí vychovatelka 

zajistila nejen pravidelnou spolupráci s vedením školy, ale i konzultace 

případných problémů, jejich řešení s ostatními DM v ČR – Písek, České 

Budějovice, Brno, Boskovice, Kroměříž /výměna zkušeností, semináře, 
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školení…/. Od roku 2012 jsme členy ADMINU ČR – pravidelná elektronická 

komunikace, celostátní konference 1x ročně v Hradci Králové. 

 

8. Na co se zaměříme v příštím školním roce (priority) 

V příštím školním roce se zaměříme především na pravidelnou a účinnou 

přípravu na vyučování (PVN). Zajistíme dobré podmínky pro kvalitní 

samostudium. Větší pozornost budeme věnovat studijně slabším jedincům, 

ochotně jim pomůžeme při přípravě na vyučování. Do všech činností zapojíme 

žáky a žákyně a vše bude na jejich dobrovolnosti. Budeme vhodně motivovat do 

všech akcí, aby uměli efektivně a smysluplně využít svůj volný čas a aby 

iniciativa vycházela hlavně od nich. K tomu nám pomohou schůzky kulturních 

referentů a domovní rady. Budeme nadále spolupracovat se všemi výše 

uvedenými zařízeními. Větší pozornost budeme věnovat čistotě a pořádku na 

pokojích. Mezi staršími a mladšími ročníky budeme vytvářet hezké vztahy a 

povedeme je k vzájemné pomoci a toleranci. 

Příprava na vyučování – patří na 1. místo mezi povinnosti žáků, proto budeme: 

 stále zlepšovat a vytvářet vhodné podmínky pro PNV 

 zabezpečovat pro žáky vhodné podmínky pro PNV 

 pomáhat při PNV, pomoc při učení nové látky, psaní diktátů, vytvářet 

návyky k samostudiu 

 více se zaměřit na studijně slabší žáky 

 konzultovat pravidelně s vyučujícími, na co se zaměřit při PNV, s čím 

mají žáci problémy… 

Zájmová činnost, volnočasové aktivity na DM – jejich zkvalitnění, zájmová 

činnost navazuje na výchovu a vzdělávací činnost školy. Budeme: 

 stále zajišťovat smysluplné a účelné využití volného času 

 poskytneme širokoui nabídku zájmových kroužků, které navazují na 

výuku ve škole /tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, 

dramatická výchova/ - zájmové kroužky vedou vychovatelky DM 

 nabízet široký výběr z volnočasových aktivit na DM – zájmová činnost, 

posilovna, knihovna, relaxační místnosti, klubovny… 

 pomáhat a radit při výběru zájmových činností podle svých zájmů, 

dovedností a zálib 

 vést žáky k rozvoji zájmů v organizovaných i individuálních činnostech 

 učit žáky i umět odmítnout nevhodnou nabídku pro trávení volného času 

 ovlivňovat trávení volného času formou nabídky a motivace, dávat žákům 

vhodné podněty ke vzbuzení zájmu 

 vhodně motivovat, dát prostor pro odpočinek a rekreaci 

 nenutit žáky do činností, zájmová činnost na DM je dobrovolná 
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 dát prostor pro návštěvu dalších akcí – bazén, zájmová činnost pořádána 

městem, DDM Prachatice… 

 stále zařazovat do volného času jednorázové akce, exkurze, turnaje, 

besedy… 

 dávat žákům více prostoru pro podílení se na organizaci a činnosti DM 

Rozvoj osobnosti žáka 

 dávat prostor k získávání různých dovedností a návyků potřebné pro život 

– vychovatelka jde příkladem 

 pěstovat a utvářet životní styl, společenské chování 

 dávat právo volby a vlastního rozhodnutí žáka podle míry zralosti 

 dávat potřebný prostor k odpočinku, zájmům, soc. klima, udržovat 

a upevňovat vrstevnické vztahy, včasné řešení vzniklých problémů 

 snažit se vědomosti žáka rozvinout do schopností a dovedností 

 učit žáky, jak řešit problémy, rozlišovat správné a nesprávné, vést za ně 

odpovědnost, problémům se nevyhýbat, chtít je řešit, být otevřený 

 více rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování, učit žáky mluvit, ale 

i naslouchat, umět vyjádřit svůj názor 

 vést žáky k tomu, že přebírají odpovědnost za své chování, učit se 

prosadit v kolektivu, týmová spolupráce 

 u plnoletých žáků vést k zodpovědnosti za své chování a jednání, jít 

příkladem mladším žákům 

 výchova a utváření osobnosti v době mimo vyučování – pedagogicky 

ovlivňovat volný čas žáků, účelné využívání volného času nenáročnou 

formou, vhodná motivace 

 vést žáky k seberealizaci a osobní rozvoj, dát žákům prostor pro 

sebevýchovu 

 pomáhat při začlenění do kolektivu, umět říci svůj názor 

 vést žáky k tomu, že je třeba umět rozpoznat práva a povinnosti a řídit se 

jimi 

 vést žáky k šetrnému zacházení s majetkem svým i majetkem DM, šetření 

el. energie 

Akce DM a žití na DM 

 připravit a vylepšovat vhodné podmínky pro život na DM, dát prostor pro 

výzdobu pokojů a společných prostor DM podle fantazie žáka, pěstovat 

vkus 

 pomoc při sžíváním s novým prostředím, s novým kolektivem 
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 motivovat žáky do zapojení celointernátních akcí i do akcí týkajících se 

pouze jeho výchovné skupiny 

9. ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 (Zákon č. 106/1999 Sb., § 18, odst. 2) 

 ve vstupní hale školy vyvěšeny základní informace o škole 

 informace o studiu podávány průběžně ústně i písemně (informační 

letáky) 

 na webových stránkách školy (www.spgspt.cz) byly průběžně 

zveřejňovány aktuální informace 

 oficiální žádosti se týkaly pouze vydání kopií vysvědčení (celkem 7 ks) 

 

10. PRIORITY SPgŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18 

Ústřední priority: 

 společným úsilím všech vyučujících a vychovatelek udržet úroveň 

kultivovaného chování žáků školy (trvalý úkol) 

 při výuce všech předmětů se zaměřit na přesnost myšlení a vyjadřování 

žáků (především schopnost logické a věcné argumentace) 

 výrazný individuální přístup k žákům se zdravotními problémy 

 konzultace problémů žáků se specifickými poruchami s výchovnou 

poradkyní 

 během školního roku důkladně a častěji sledovat plynulost zápisu 

průběžné klasifikace do systému Bakaláři - všichni vyučující 

 kontrola průběžné klasifikace třídním učitelem a konzultace s učiteli, kde 

hrozí neklasifikace z daného předmětu 

 zavést a důkladně používat elektronickou třídní knihu a ostatní aplikace i 

pro studenty VOŠ 

 optimální využívání modulu webových aplikací Bakalářů, rozšířit 

o používání nových aplikací ( komens, nástěnka a tvorba anket) 

 průběžná aktualizace informačního monitoru a edukiosku pro žáky 

a zaměstnance školy – vedení školy 

 digitalizace učebních materiálů a knihovny kabinetu jazyků  

 postupné propojení počítačové sítě i s Domovem mládeže na Zlaté stezce 

 pokračovat v ověřování funkčnosti praxe v oboru PL, její postupná 

optimalizace, zlepšování spolupráce se základními školami  

 využívání softwaru „Školka hrou“ žákyněmi 3. ročníků a vyučujícími 

praxe 

 modernizace výuky (nákup PC a notebooků pro použití ve výuce i pro 

domácí přípravu učitelů, nákup nových dataprojektorů, dovybavení 

keyboardových učeben, nákup nových pomůcek do kabinetů) 

 pokračující příprava metodických materiálů z praktických lekcí ve VV a 

DV pro potřeby vyučujících a žáků školy 

 uspořádat maraton sportovních her ve škole 

 vyhodnotit nejvšestrannějšího a nejlepšího sportovce školy 
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 podporovat informovanost žáků v oblasti finanční gramotnosti pokračovat 

se systémem ověřených přednášek a workshopů 

 zavedení průkazu žáka – 4. ročníky (zápis kurzů, praxe, ostatních aktivity) 

 pokračovat ve všestranné propagaci školy na veřejnosti (kulturní akce, 

trhy pracovních příležitostí, webové stránky školy, spolupráce s MŠ, ZŠ, 

DDM a dalšími organizacemi) 

 postupně obnovovat nábytek a opravovat elektroinstalace na domovech 

mládeže v závislosti na dostupných finančních prostředcích 

 zlepšovat estetický vzhled učeben a kabinetů učitelů 

 modernizovat vybavení kabinetů ve škole, zejména nábytkem 

 

Strategie postupu: 

 Oblast řízení 

 zkvalitňovat kontrolní činnost vedení (u pedagogických pracovníků 

se zaměřením na využívání dostupné techniky a na uplatňování 

inovativních metod výuky podle ŠVP a přípravu žáků na státní 

maturitní zkoušku; u provozních zaměstnanců na racionální 

využívání pracovní doby a kvalitu práce) 

 zaměřovat se na podporu role třídních učitelů a jejich následnou 

kontrolu v oblasti koordinace činností a komunikace mezi třídou 

a dalšími subjekty 

 zapojení školy do projektů - s cílem podpořit inovaci výuky a získat 

dostupné finanční prostředky na modernizaci školy 

 v maximální možné míře propagovat školu na veřejnosti (webové 

stránky školy, denní tisk, spolupráce se školami a organizacemi 

v Prachaticích i mimo ně, prezentace SŠ, soutěže a přehlídky atd.), 

abychom podpořili možnost výběru kvalitních žáků v přijímacím 

řízení pro další školní rok 

 

 Oblast materiálně technického zabezpečení činnosti 

 pokračovat ve zlepšování pracovního prostředí tříd, kabinetů a DM 

(podle finančních možností pokračovat v nákupu nového nábytku a 

moderních ICT technologií) 

 pokračovat v přípravě na celkové zateplení hlavní školní budovy 

 

 Oblast odborného personálního zabezpečení činnosti subjektu 

 udržovat stav plné kvalifikovanosti učitelů 

 podporovat další vzdělávání pedagogů také v oblasti tvorby 

a realizace projektů a zajistit návaznost jejich využití při výuce 

(využívání připravených digitalizovaných učebních materiálů) 

 nadále zvyšovat informační gramotnost učitelů (práce 

s elektronickou třídní knihou, programem Bakalář a IT tabulemi, 

další tvorba digitalizovaných učebních materiálů) 
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 Oblast výchovně vzdělávacího působení subjektu 

 pokračovat v účasti na akcích Asociace středních škol v souvislosti 

s výměnou informací a zkušeností  

 za podpory vedení, třídních učitelů, výchovné poradkyně a 

metodika prevence udržovat příznivé klima na škole v oblasti 

komunikace mezi subjekty, udržovat podnětné pracovní prostředí, 

podporovat vědomí sounáležitosti žáků a pedagogických 

pracovníků se svou školou 

zajistit účast vyučujících a žáků školy na projektech, přehlídkách a 

soutěžích v rámci jejich profesní přípravy a aktivní účasti na 

občanském a kulturním životě společnosti, pořádat vystoupení souborů 

a výstavy žákovských prací pro prachatickou veřejnost 

 

 Oblast spolupráce s veřejnou a odbornou sférou, popularizace činnosti 

subjektu 

 i nadále využívat všech dostupných prostředků k prezentaci 

školy na veřejnosti (denní tisk, spolupráce se subjekty v rámci 

města a celého Jihočeského kraje, pravidelně doplňované 

internetové stránky školy, účast na prezentacích SŠ, účast na 

soutěžích a přehlídkách, akce pro děti různých věkových 

kategorií v rámci výuky i mimo ni, podílet se na charitativních 

akcích atd.). 

 spolupráce s výchovně vzdělávacími a sociálními subjekty 

v rámci kraje  

 pokračující spolupráce se zahraničními partnery školy 

(Zwiesel, MŠ v Rakousku) 

 

11. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

 

Obsahuje materiály ze školní kroniky, která dokumentuje různorodé školní akce.  

 

 

Zpracovali: Mgr. Antonín Krejsa 

                        ředitel školy 

                    Mgr. Ivana Blažková 

                        vyučující školy 

      

 Výroční zpráva schválena Školskou radou dne 10. 10. 2017. 

 

 

                                                                           ………………………………. 

 Mgr. Antonín Krejsa 

                   ředitel školy 
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Přílohová část 

 

 
1. Třída 4. A (TU paní Holková) zvítězila ve facebookové soutěži nazvané 

PROmaturák se svou fotografií. V hlasování získali nejvíce bodů. Vylepšili si 

tak svůj ples o řadu cen a navíc získali i třídní výlet. 

 

  
2. Přebor Jihočeského kraje v atletice, Tábor, 3. místo 
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3. Jedno z vystoupení pěveckého souboru Fontána pod vedením Mgr. P. Kůsové 

 

 
4. Maturitní ples 4. A 
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5., 6. Dvoudenní návštěva jednoho z předních měst Evropské unie, Štrasburku, 

setkání výherců mezinárodní soutěže Euroscola v evropském parlamentu. Naši 

školu reprezenovali zástupci třídy 2. B se svou vyučující Mgr. B. Pavlíčkovou. 
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7. Soubor Pilulky (Prachatický lehce ulítlý klub improvizace), vedoucí MgA. 

H. Patrasová 

 

 
8. Jedno z mnoha vystoupení souboru Cink (vedoucí Mgr. J. Vopálka) 
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9. Praktické maturitní zkoušky z DV 

 

 
10. Vystoupení pedagogických pracovníků na školní akademii v Národním 

domě 
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11. Soubor Šesttet (1. místo na Hudebním festivalu SPgŠ v Brně, vedoucí Mgr. 

M. Pivoňková 

 

 
12.Foto z turistického kurzu, Petrovice u Sušice 
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13. Projekt v ekocentru Dřípatka v Prachaticích 

 

 
14. Jedno z řady hudebních vystoupení souborů školy pro seniory 


