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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek,
Komenského 86

Identifikátor zařízení:

IZO

IČ:

00 511 382

Adresa:

SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, 397 11 Písek

Telefon:

382 211 280, 382 212 895 (ústředna)
382 213 565 (ředitelka školy), mobil 733 539 315

E – mail:

info@sou-pi.cz (centrální)
sybkova@sou-pi.cz (ředitelka školy)

Internetová stránka:

www.sou-pi.cz

Zřizovatel:

Jihočeský kraj

Právní forma:

příspěvková organizace

108 054 021

Vedení školy:
Ředitelka školy:
Statutární zástupce ředitele:
ZŘ pro teoretické vyučování:
Vedoucí ekonomického oddělení a správy budov:
Vedoucí vychovatelka DM:

Ing. Zuzana Sýbková
Ing. Zdeněk Kalinovský
Mgr. Marie Masojídková
Ing. Lenka Škodová
Iveta Šefčíková

Školská rada
Rada Jihočeského kraje dne 14. 1. 2021 usnesením č. 11/2021/RK-7 vzala na vědomí výsledky
voleb do dvou třetin školské rady Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Písek,
Komenského 86 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu
členů školské rady za zřizovatele ke dni 14. 1. 2021.
Stanovený počet členů školské rady: 6
Složení ŠR pro školní rok 2021/2022:
-

za pedagogy školy: Ing. Miloslava Hrbková, Ing. Pavel Jíška
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Petr Vrabec, Ivana Neprašová
za zřizovatele školy: Ing. Jan Dvořák, Mgr. Bc. Jaroslav Volf

Dne 11. 10. 2021 proběhlo první zasedání ŠR. Na tomto zasedání proběhlo projednání a
schválení výroční zprávy za školní rok 2020/2021. Projednal se návrh rozpočtu a členové školské
rady byli seznámeni s plánovanými investičními akcemi.
2

Z důvodu ukončení studia člena školské rady (Petr Vrabec) vyhlásila ředitelka školy doplňují
volby z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.
V období od 21. 3. do 1. 4. 2022 proběhlo shromáždění oprávněných osob. Podání návrhů
kandidátů bylo stanoveno nejpozději 5. 4. 2022. Byl podán pouze jeden návrh na jedno uvolněné
místo ve školské radě. Výbor navrhl tohoto navrženého kandidáta za zvoleného člena školské
rady bez konání vlastních voleb.
Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky byla do školské rady zvolena Dominika
Kučerová – žákyně třídy ED3.
Základní charakteristika školy:
Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 bylo zřízeno jako samostatný právní subjekt –
příspěvková organizace k 1. 11. 1990. Zřizovatelem je od 1. 7. 2001 Jihočeský kraj, U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
Změna názvu školy byla provedena od 1. 9. 2005 na Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Písek, Komenského 86.
Činnost SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86
- teoretická výuka
- praktická výuka
- ubytování žáků, studentů a mimoškolní činnost
- doplňková činnost
Poskytování denního středního vzdělání ukončeného závěrečnou zkouškou ve 11-ti učebních
tříletých oborech skupiny H (Zedník, Tesař, Klempíř, Instalatér, Truhlář, Automechanik,
Prodavač, Kuchař, Číšník-servírka, Cukrář, Ošetřovatel) a v 5-ti učebních tříletých oborech
skupiny E (Zámečnické práce, Zednické práce, Květinářské práce, Kuchařské práce a
Pečovatelské práce).
Poskytování denního středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou ve 2 studijních
oborech: Provoz a ekonomika dopravy, Autotronik.
Poskytování denního dvouletého nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou
v oborech: Podnikání, Dřevařská výroba a Stavební provoz.
Poskytování tříletého dálkového nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou v oboru
Podnikání.
Poskytování ubytování žákům SOŠ a SOU, studentům a žákům jiných středních škol a zájemcům
v oblasti doplňkové činnosti ve vlastním Domově mládeže
Provoz školní jídelny – výdejny je využíván pro žáky a zaměstnance školy a pro ostatní zájemce
v rámci doplňkové činnosti.
Pronájem výukových a tělocvičných prostor v době mimo vyučování je provozován v rámci
doplňkové činnosti.
Výroční zpráva SOŠ a SOU Písek za rok 2021/2022 je zpracována v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(§ 10) a s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy (§ 7). Byla projednána a
schválena Školskou radou SOŠ a SOU Písek.
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
kód oboru
39-41-L/01
37-41-M/01
65-51-H/01
65-51-H/01
33-56H/01
23-68-H/01
36-67-H/01
36-64-H/01
29-54-H/01
66-51-H/01
53-41-H/01
23-55-H/01
36-52-H/01
41-52-E/01
65-51-E/01
36-67-E/01
75-41-E/01
23-51-E/01
64-41-L/51
33-42-L/51
36-44-L/51

název oboru
Autotronik
Provoz a ekonomika dopravy
Kuchař - číšník
Kuchař - číšník
Truhlář
Mechanik opravář motorových vozidel
Zedník
Tesař
Cukrář
Prodavač
Ošetřovatel
Klempíř
Instalatér
Zahradnické práce
Stravovací a ubytovací služby
Zednické práce
Pečovatelské služby
Strojírenské práce
Podnikání
Nábytkářská a dřevařská výroba
Stavební provoz

ŠVP
Autotronik
Provoz a ekonomika dopravy
Kuchař
Číšník/servírka
Truhlář
Automechanik
Zedník
Tesař
Cukrář
Prodavač
Ošetřovatel
Klempíř
Instalatér
Květinářské práce
Kuchařské práce
Zednické práce
Pečovatelské práce
Zámečnické práce
Podnikání
Dřevařská výroba
Stavební provoz
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3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Ředitel a zástupci školy
Učitelé
Vychovatelé
Asistent pedagoga
Odborný výcvik – počet učitelů OV
Ostatní pracovníci

3
46
11
4
37
50

Ve školním roce 2021/2022 pracovalo na úseku teoretické výuky celkem 49 pedagogických
pracovníků (včetně ředitele a zástupců ředitele). Přepočtených 44,16 pracovníků. Z toho celkem
30 žen. Ve výuce všeobecných předmětů se jednalo o 28,8 pracovníků a ve výuce odborných
předmětů o 15,36 pracovníků. Z pedagogických pracovníků v teoretické výuce celkem 5
nesplňovalo podmínky pedagogické kvalifikace.
V oblasti praktické výuky působilo 37 učitelů odborného výcviku, z toho 14 žen.
Z pedagogických pracovníků na úseku odborného výcviku 1 nesplňoval kvalifikační požadavky.
Funkci výchovného poradce zastával 1 pracovník.
Na Domově mládeže pracovalo celkem 11 vychovatelů.
Výčet pracovníků školy doplňuje celkem 52 provozních pracovníků (ekonomický úsek, úklid,
provoz, vedlejší činnost, školní jídelna a další).
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4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK
POČTY ŽÁKŮ – po 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
Obor
Autotronik
Provoz a ekonomika dopravy
Automechanik
Klempíř
Instalatér
Pokrývač
Zedník
Tesař
Truhlář
Číšník, servírka
Kuchař
Cukrář
Prodavač
Ošetřovatel
Kuchařské práce
Květinářské práce
Pečovatelské práce
Zámečnické práce
Zednické práce
Dřevařská výroba
Stavební provoz
Podnikání
Podnikání – dálková forma studia

39-41-L/01
37-41-M/01
23-68-H/01
23-55-H/01
36-52-H/01
36-69-H/01
36-67-H/01
36-64-H/01
33-56-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
29-54-H/01
66-51-H/01
53-41-H/01
65-51-E/01
41-52-E/01
75-41-E/01
23-51-E/01
36-67-E/01
33-42-L/51
36-44-L/51
64-41-L/51
64-41-L/51

přihlášeno
29
35
73
11
41
--24
15
37
23
47
39
13
25
14
17
11
8
4
5
15
36
5
527

přijato
29
28
44
11
41
--24
15
37
23
47
39
13
19
14
17
11
8
4
5
12
33
2
476

zápisový lístek
13
22
21
7
23
--14
8
21
15
24
18
7
12
12
7
5
6
2
------------------------237

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 se řídilo § 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a
vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání
ve středních školách.

Pro níže uvedené obory se konala jednotná přijímací zkouška z ČJ a MAT (Cermat).
Školní přijímací zkoušky se konaly po 2. a 3. kole přijímacího řízení.
obor: Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
obor: Autotronik 39-41-L/01
obor: Podnikání 64-41-L/51 (denní i dálková forma)
Dálková forma oboru podnikání nebyla ve školním roce 2022/2023 otevřena.
Obor: Stavební provoz 36-44-L/51
Obor: Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
z toho hodnocení
třída

žák
ů
22
A1. AU
15
A2. AU
20
A3. AU
15
AT.1 AT
10
AT.2 AT
8
AT.3 AT
11
AT.4 AT
20
CU.1 CU
13
CU.2 CU
CU,
CS
17
CČ.3
9
D1.A PI – DA
9
E1.A KvP
E1.B KuP,ZeP, Pep 13
12
E2.A KvP, KuP
E2.B PeP, ZeP, Zap 9
13
E3.A KvP,KuP.
E3.B PePZeP,ZaP 11
16
ED.1 ED
12
ED.2 ED
20
ED.3 ED
20
ED.4 ED
28
IT1. I, TR
22
I2. I
23
I3. I
21
KP.1 KU, PD
18
KU.2 KU
22
KU.3 KU
23
PD.1 PI
10
PD.2 PI
18
SD.1 DN,SP
12
SD.2 DN,SP
27
ST.1 ZE,TE
S3.L CS,KU,KC,PS 17
15
TK.1 TR,KL
22
ZT.2 ZE,TE
15
TK.2 TR,KL
20
TR.3 TR
14
ST.3 ZE,KL,TE
21
OČ.1 OŠ, CS
21
OČ.2 OŠ, CS
obor

V
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
2
3
2
0
3
4
0
1
5
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
2
0
3
0
2
4
1

P
17
11
16
14
8
6
9
19
8
17
7
4
9
5
8
6
7
14
9
14
19
27
17
22
13
10
15
11
10
7
11
23
6
11
17
7
14
12
13
16

5
5
3
3
1
1
1
1
1
4
2
3
1
5
1
4
2
2
1
1
3
1
7
8
7
12
10
1
3
9
2
5
5
6
4
4

snížená
známka Ch

N

průměrný
prospěch

-

3 (2+1)
-

-

1 (1+0)
1 (1+0)
1 (1+0)
3 (3+0)
1 (0+1)
2 (2+0)
2 (1+1)
7 (7+0)
1 (1+0)
1 (1+0)
1 (1+0)
2 (0+2)
1 (1+0)

2.706
2.286
2.573
2.222
2.353
2.248
2.364
2.371
2.343
2.288
2.200
1.808
1.852
2.000
2.267
1.770
1.725
2.041
2.324
1.921
2.294
2.278
2.534
2.458
2.567
2.402
2.524
2.397
2.225
2.237
2.785
2.335
2.727
2.361
2.885
2.325
2.782
2.385
2.205
2.221

absence na žáka
celkem neomluv.
111.59
63.66
34,55
67.53
44.70
70.18
69.80
131.30
86.05
28.44
162.55
86.76
162.75
119.55
124.69
53.87
80.93
69.41
59.40
65.65
68.85
61.13
60.08
151.95
157.72
137.90
160.30
42.90
154.44
125.31
82.96
67.41
72.26
97.86
114.60
87.05
59.14
154.04
121.04

třídní učitel

Ing. Kinkorová Libuše
Ing. Martin Vejmelka
Ing. Klobušická Libuše
Mgr. Zájedová Marcela
Mgr. Šmidmajer Jiří
Mgr. Hrdina Jan
Mgr. Masojídková Marie
Mgr. Smolíková Radka
Lasovská Lucie
Mgr. Krilová Otomara
Ing. Bayernheimerová Jitka
Mgr. Bínová Marie
Mgr. Bínová Marie
Bc. Heroutová Ivana
Mgr. Bínová Marie
Bc. Heroutová Ivana
Bc. Heroutová Ivana
- Mgr. Marešová Jana
0.83 Mgr. Kotalová Daniela
- Ing. Hrbková Miloslava
0.20 Mgr. Masojídková Marie
0.14 Mgr. Bešťák Jan
1.64 Ing. Mrázová Martina
3.70 Mgr. Poborská Margita
0.29 Ing. Škodová Jaroslava
3.11 Mgr. Vondryska Viktor
9.91 Ing. Bayernheimerová Jitka
0.17 Ing. Neubauerová Hana
- Ing. Kaiserová Lenka
10.0 Mgr. Mareš Štěpán
- Ing. Lasovský Petr
- Ing. Dušek Filip, DiS.
1.88 Ing. Škodová Jaroslava
8.47 Ing. Rod Martin
14.5 Mgr. Beran Jan
5.93 Ing. Rod Martin
- Mgr. Beran Jan
- Mgr. Hůla Jiří
5.48 Mgr. Hlaváčová Kristýna
16.2 Ing. Maierová Věra

3.86
0,07
0.67
1.91
2.05
10.30
0,47
12.8
2.78
1.85
3.67
2.22
17.2

Zkratky oborů:
Tříleté učební
AU
Automechanik
CS
Číšník, servírka
CU
Cukrář
I
Instalatér
KL
Klempíř
KU
Kuchař
KuP
Kuchařské práce (E)
KvP
Květinářské práce (E)
Pep
Pečovatelské práce (E)
OŠ
Ošetřovatel

PD
TE
TR
ZaP
ZE
ZeP

Prodavač
Čtyřleté maturtiní
Tesař
AT
Autotronik
Truhlář
ED
Provoz a ekonomika dopravy
Zámečnické práce (E)
Zedník
Zednické práce (E)

Nástavbové studium
DN
Dřevařská výroba (2 roky)
SP
Stavební provoz (2 roky)
PI
Podnikání (2 roky)
DS
Podnikání (dálková forma – 3 roky)
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VYHODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Obor

celkem
2022

podzim
2022

jaro
2022

počet žáků k
k maturitě v květnu
prospěli v květnu
neprospěli v květnu
šli až v září
opakovali v září
celkem v září
prospěli v září
neprospěli v září
počet žáků k
maturovalo
prospělo
neprospělo
nepostoupili k
maturitě

Provoz a
ekonomika
dopravy
20
19
7
12
1
12
13
9
4
20
20
16
4
0

Autotronik

Podnikání

Stavební
provoz

11
10
6
4
1
4
5
4
1
11
11
10
1

10
10
0
10
0
10
10
3
7
10
10
3
7

8
8
2
6
0
6
6
1
5
8
8
3
5

Dřevařská a
nábytkářská
výroba
4
3
2
1
1
1
2
0
2
4
4
2
2

0

0

0

0

Podnikání
dálkové
studium

počet

%

53
50
17
33
3
33
36
17
19
53
53
34
19

100,0
94,3
32,1

0

0,0

5,7
62,3
67,9

100,0
100,0
64,2

%

100
34,0
66,0

100
47,2
52,8
100
64,2
35,8

Instalatér

Klempíř

Kuchař

Číšník, servírka

Cukrář

7
7
7

4
4
4

22
22
22

3
3
3

22
15
13

6
6
6

11
11
11

5
5
5

3
2
2

4
3
3

3
3
3

4
4
4

133
116
112

0
0
0
0
0
0

2
5
2
7
1
6

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
4
2
6
5
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
1
0

0
1
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4
11
4
15
8
7

19
17
17
0
2

20
19
13
6
1

7
7
7
0
0

4
4
4
0
0

22
22
22
0
0

3
3
3
0
0

22
19
18
1
3

6
6
6
0
0

11
11
11
0
0

5
5
5
0
0

3
3
3
0
0

4
4
4
0
0

3
3
3
0
0

4
4
4
0
0

133
127
120
7
6

Zámečnické
práce

Zedník

20
14
12

Pečovatelské
práce
Zednické práce

Tesař

19
17
17

Prodavač

Truhlář

celkem
2022

podzim
2022

jaro
2022

počet žáků k 31.5.2022
k ZZ v červnu
prospěli v červnu
neprospěli v
červnu
šli až v září
opakovali v září
celkem v září
prospěli v září
neprospěli v září
počet žáků k
31.5.2022
ZZ konalo
prospělo
neprospělo
nepostoupili k ZZ

Automechanik

Obor

Květinířské
práce
Kuchařské práce

VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK UČEBNÍCH OBORŮ

počet

%

100,0
87,2

%

100
96,6
3,4

8,3
3,0
11,3

100
53,3
46,7

100,0
95,5 100
90,2 94,5
5,3
5,5
4,5
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Ve školním roce 2021/2022 – proběhlo toto testování žáků:
1. 13. – 17. 12. 2021 – SCIO testy – matematická a čtenářská gramotnost – účast tříd
ED1, AT1

6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Na škole působí metodik prevence sociálně patologických jevů (Ing. Jaroslava Škodová). Pro
období školního roku byl vypracován „Preventivní program školy“ a “ Krizový plán“ ,
Strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování“ a
„Doporučené postupy školní neúspěšnosti žáků“. Na škole pracuje školní poradenské
pracoviště.
Ve školním roce 2021/2022 proběhly tyto akce:
1. Se zaměřením na žáky:
a) využití speciální školní videotéky
b) zařazení tematických celků s problematikou prevence do výuky jednotlivých předmětů
c) pevné konzultační hodiny preventisty, výchovného poradce a speciálního pedagoga
d) workshopy a besedy se zaměřením na energetickou, finanční a informační gramotnost
e) získání předběžných souhlasů s preventivním testováním žáků
f) sbírka „Český den proti rakovině“
g) doučování žáků v rámci předcházení školní neúspěšnosti
2. Se zaměřením na pedagogické pracovníky:
a) pravidelné školení pro učitele odpovídajících předmětů
b) informace pro učitele – metodický postup, jak se chovat v případech výskytu látek
způsobujících závislost
c) metodická pomoc preventisty při výskytu sociálně patologického chování a projevů ze
strany žáků (Krizový plán školy, doporučené postupy školní neúspěšnosti žáků, Strategie
předcházení školní neúspěšnosti)
d) školení učitelů – Právo ve škole
3. Se zaměřením na rodiče:
a) informování o situaci ve třídě i škole na pravidelných rodičovských schůzkách
b) mimořádné schůzky s rodiči v odůvodněných případech
c) individuální rozhovory s třídními učiteli, výchovným poradcem nebo zástupci vedení školy
Podpora žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně
nadaných a s nárokem na poskytování zakázkové přípravy probíhala v souladu se školským
zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 72/2005
Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Mezi
hlavní spolupracující organizace byla PPP České Budějovice a SPC Strakonice pro mentálně
postižené.
Ve školním roce 2021/2022 byli všichni žáci s odlišným mateřským jazykem na dobré úrovni
znalosti českého jazyka.
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7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
ŠKOLY
Srpen 2021:
16. 08. 2021 - 20. 08. 2021 – Mgr. Marcela Zájedová – Lasst uns sprechen – NĚMČINA
S RODILÝMI MLUVČÍMI – LETNÍ INTEZIVNÍ KONVERZAČNÍ KURZ– vzdělávací
program DVPP – MŠMŠT 39973/2020-2-939 – délka 40 vyučovacích hodin
24. 08. 2021 – Ing. Veronika Havlová, Ing. Věra Maierová – VÝCHOVA
K PODNIKAVOSTI NA SŠ – JA CZECH – vzdělávací program DVPP – MSMT – 7334/2019
– 1- 312- délka 10 vyučovacích hodin
24. 08. 2021 – Mgr. Margita Poborská – webinář - doplňující vzdělávání pro učitele cizích
jazyků – WocaBee s.r.o.: Hry a interaktivní metody na hodinách cizích jazyků
30. 08. 2021 – Mgr. J. Koukolová, L. Lasovská, Mgr. D. Princová, Ing. M. Vejmelka, Mgr.
V. Vondryska – webinář „Jak pracovat s dospívajícími, se kterými si nevíme rady?“ – projekt
APIV B, délka 2 vyučovací hodiny – NPI Č. Budějovice
31. 08. 2021 - Mgr. Margita Poborská, Mgr. Marcela Zájedová – webinář - doplňující
vzdělávání pro učitele cizích jazyků – WocaBee s.r.o.: Cizí jazyk formou her a zábavného
procvičování s WocaBee

Září 2021:
23. – 25. 09. 2021 – Ing. Václav Adámek, Ing. Filip Dušek, Ing. Martin Rod – 32.
mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH Praha - dřevostavby, vytápění

Říjen 2021:
06. 10. 2021 – Ing. Zuzana Sýbková – Konference „Tvrdé dopady legislativních změn
2021/2022 do školní praxe“ – FORUM, s. r.o. – online
14. – 15. 10. 2021 – Mgr. Marcela Zájedová – seminář „Tváří v tvář historii“ – pro učitele
k 80. výročí zahájení transportů z Protektorátu Čechy a Morava - vzdělávací program DVPP –
MSMT– 1319/ 2017 – 1 – 86 – délka16 hodin
14. – 15. 10. 2021 – Ing. Jaroslava Škodová – IX. krajská konference primární prevence
rizikového chování a prevence kriminality – České Budějovice – 12,5 hodiny
21. 10. 2021 – Mgr. J. Bešťák, Ing. P. Šoch, Mgr. V. Vondryska – seminář Algoritmizace
úloh a základy programování I - vzdělávací program DVPP – MSMT – 22202/ 2017 – 1, délka
8 hodin - Descartes s. r. o.
25. 10. 2021 – Ing. Z. Sýbková, Mgr. M. Masojídková – Konzultační seminář pro
management škol – online - MSMT 10396/2014-1-310
19. – 26. 10. 2021 – Ing. Jitka Bayernheimerová – vzdělávací program „Finanční gramotnost“
v rámci DVPP – INEV akademie s. r. o. – MSMT – 32850/ 2018 – 2 – 899 – délka 8 hodin
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Listopad 2021:
02. 11. 2021 –Mgr. Daniela Kotalová - Iterační princip jako základ výpočtů v matematice vzdělávací program DVPP - MSMT-22201/2017-1 - délka 8 hodin - Descartes s. r. o.
03. 11. 2021 – Ing. Veronika Havlová - Základy základů obecného managementu - vzdělávací
program DVPP – MSMT 40993/2019 – 4 - 38- délka 6 hodin - Descartes s. r. o.
18. – 19. 11. 2021 – Ing. Zuzana Sýbková – videozáznam webináře Kontrola České školní
inspekce – časté chyby škol, Základní dokumentace škol – přednášející Mgr. Eliška Wellech
22. 11. 2021 – Ing. Libuše Kinkorová – Moderní anorganická a materiálová chemie – webinář
on – line - vzdělávací program DVPP - MSMT40993/2019 – 4 – 38 - délka 8 hodin - Descartes
s. r. o.
25. 11. 2021 – Mgr. J. Bešťák, Ing. P. Šoch, Mgr. V. Vondryska – seminář Algoritmizace
úloh a základy programování III - vzdělávací program DVPP MSMT40993/2019 – 4 – 38 délka 8 hodin - Descartes s. r. o.
06. 11. – 28. 11. 2021 – Bc. Lenka Titlová – Zdravotník zotavovacích akcí - kurz: vzdělávací
program DVPP- MSMT25837/208 – 1 – 780 – délka 40 hodin.

Prosinec 2021:
01. 12. 2021 –Mgr. Marcela Zájedová – Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce
cizích jazyků – projekt Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II – ZvaS
České Budějovice – délka 8 hodin

Leden 2022:
10. 01. 2022 – Ing. Veronika Havlová – odborná příprava – CERMAT- společná část maturitní
zkoušky – zadavatel – osvědčení ZZ033805.
17. 01. 2022 – Mgr. Jan Hrdina – SERVICE TRAINING BOSCH – novinky pro pedagogy Security Gateway, Pass Thru, ESI2.0 online, asistenční systémy řidiče – odborný lektor Ing. M.
Potocký
21. 01. 2022 – Mgr. Kristýna Hlaváčová – Online konzultační seminář k písemné práci
z cizího jazyka v rámci profilové části MZ – CISKOM, CERMAT, NPI
21. 01. 2022 – Ing. J. Bayernheimerová, Ing. H. Neubauerová - seminář Mzdy v roce 2022
a Účetní novinky v roce 2021-2022 - on – line – Vzdělávací středisko Ing. Pavla Stohla – bez
certifikátu
26. 01. 2022 – Mgr. Jan Bešťák – seminář S termokamerou po stopách energie – DVUF Jihočeská univerzita Č. Budějovice - RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. – bez osvědčení - DVPP

Únor 2022:
04. 02. 2022 - Ing. J. Bayernheimerová, Mgr. J. Bešťák, Mgr. M. Bínová, K. Gábová,
Mgr. K. Hlaváčová, Mgr. D. Kotalová, Ing. P. Lasovský, Mgr. M. Masojídková, Ing. M.
Rod, Ing. J. Škodová – on- line seminář Právo ve škole - akreditace č. MSMT 7043/2021-2299 – Společně k bezpečí, z. s. – lektorka Mgr. M. Veselá
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09. 02. 2022 – Mgr. D. Kotalová, Mgr. M. Masojídková - Oblastní workshop MAT –
jednotná přijímací zkouška a maturitní zkouška z matematiky – on–line –MS Teams – NPI
České Budějovice
15. 02. 2022 – Mgr. Margita Poborská – On - line konzultační seminář k didaktickému testu
z AJ a jeho hodnocení ve společné části MZ - CISKOM, CERMAT, NPI
25. 02. 2022 – Ing. Zuzana Sýbková – on-line seminář Správní řízení v praxi ředitelů škol –
Academy Education – přednášející JUDr. Slavíková, MBA

Březen 2022:
02. 03. 2022 – Ing. Veronika Havlová – Metody pro rozvoj finanční gramotnosti – NPI ČR –
on–line vzdělávací program – akreditace č. MSMT- 27307/2019 – 1 – 861
09. 03. 2022 – Mgr. Jan Bešťák, Ing. Libuše Klobušická - seminář SpaceX – historie,
současnost i budoucnost a Nástupce ISS u Měsíce – DVUF - Jihočeská univerzita Č.
Budějovice – Dušan Majer, držitel ocenění AV ČR za popularizaci vědy – bez osvědčení –
DVPP
16. 03. 2022 – Mgr. R. Smolíková, Mgr. Marcela Zájedová - on-line konzultační seminář
k didaktickému testu z NJ a jeho hodnocení ve společné části MZ - CISKOM, CERMAT, NPI
21. 03. 2022 – Ing. Z. Kalinovský, Mgr. M. Masojídková - Zástupce ředitele a jeho role
v řízení střední školy – 8 hodinový seminář -ZVAS České Budějovice – lektor Mgr. Bohuslav
Hora (bez osvědčení)
22. 03. 2022 – Ing. arch. Michal Rostecký, Ing. Martina Mrázová -seminář S1 - Tvorba
rozpočtů a kalkulací staveb efektivně - ÚRS CZ a.s. – České Budějovice
23. 03. 2022 – Ing. Jitka Bayernheimerová – školení pro Školní maturitní komisaře –
CERMAT – MS Teams on–line
14., 16., 21. a 23. 03. - Ing. Jitka Bayernheimerová – Finanční gramotnost: Pojištění vzdělávací program DVPP MSMT 28000/2021 – 7 – 849, INEV akademie s. r. o. – on-line
24. 03. 2022 – Ing. Filip Dušek - Jak efektivně komunikovat s různými osobnostními typy - 8
hodinový seminář - ZVAS České Budějovice (bez osvědčení)
25. 03. 2022 - Mgr. Margita Poborská – on-line konzultační seminář k písemné práci z cizího
jazyka v rámci profilové části MZ - CISKOM, CERMAT, NPI
29. 03. 2022 - Mgr. R. Smolíková, Mgr. M. Zájedová – on–line konzultační seminář
k písemné práci z cizího jazyka v rámci profilové části MZ - CISKOM, CERMAT, NPI
29. 03. 2022 – Ing. Miloslava Hrbková – vzdělávací program Daň z příjmů – on-line webinář
Vzdělávací a kulturní středisko Štohl, s. r. o – rozsah 8 hodin
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Duben 2022:
28., 29. 03. a 04., 05. 04. 2022 - Ing. Jitka Bayernheimerová – Mikroekonomie: hlavní pojmy,
vztahy a souvislosti - vzdělávací program DVPP MSMT- 13886/ 2021 – 6 -475, INEV
akademie s. r. o. – on – line
21. 04. 2021 – 04. 04. 2022 – Ing. Zdeněk Kalinovský – Studium pro koordinátory ŠVP 250
– e learning – akreditace MSMT – 11537/ 2020 – 3 – 261, rozsah 250 hodin – INFRA, s. r. o.,
Stařeč
08. 04. 2022 - Ing. Jitka Bayernheimerová -Ochrana spotřebitele - vzdělávací program DVPP
– MSMT – 40993/ 2019 – 4 – 38, délka 8 hodin - Descartes s. r. o.
31. 03. a 28. 04. – Ing. V. Havlová, Ing. M. Hrbková – workshop na Podnikavost a kreativitu
pro učitele středních škol „Podnikavý učitel“ – Asistenční centrum Impuls pro kariéru, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
02. 04. – Petra Kverková, Petr Vencl – workshop SOUSVIDE od předkrmu po dezert

Květen 2022:
11. 05. 2022 – Mgr. Kaiserová, Ing. Škodová, Mgr. Hlaváčová, Ing. Bayernheimerová, Bc.
Zacharová, Mgr. Bínová, Mgr. Masojídková, Mgr. Zájedová -on- line seminář Právo ve
škole II – akreditace pro DVPP č. MSMT 31441/2021-1 – Společně k bezpečí, z. s. – lektorka
Mgr. M. Veselá
17. 05. 2022 – Resk. Education, s.r.o. – Ing. Zuzana Sýbková – videoseminář: Novela NV č.
75/2005 Sb.
26. 05. 2022 - Ing. Zuzana Sýbková – Seminaria s. r. o. – Pracovní doba ve školách –
rozvrhování a evidence – online seminář

Červen 2022:
02. 06. 2022 – Ing. V. Havlová, Ing. M. Hrbková – Jhk: Impuls pro kariéru- účast na Business
campu v rámci programu QUEST
21. 06. 2022 – Ing. Filip Dušek – Základy práce v EXCELU - – webinář on – line - vzdělávací
program DVPP - MSMT 7471/20216-6—218 - délka 8 hodin - Descartes s. r. o.
28. 06. 2022 - Resk. Education, s.r.o. – Ing. Zuzana Sýbková – videoseminář: Zákoník práce
a novela NV č. 75/2005 Sb.
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
21. 01. 2022 – Vendulka Bicanová – VEMA on-line školení – systém pro mzdové účetní
26. 01. 2022 – Vendulka Bicanová – Akademie podnikání – Personální a mzdová agenda –
on-line školení
28. 01. 2022 – Vendulka Bicanová – Daň ze závislé činnosti – roční zúčtování – on-line
školení Ing. Rohlíková
28. 04. 2022 – Petra Marková, Jana Berendová – školení pořádané Jihočeským krajem,
konané na Krajském úřadě v Českých Budějovicích – Hostovaná spisová služba
16. 02. 2022 – Hygienické minimum pro zaměstnance ve školním stravování – on-line školení
pro všechny zaměstnance stř. 110 (800)
20. 05. 2022 – Jana Marková – Konference školních jídelen
03. 06. 2022 – Jana Marková, Bc. Alena Kačírková – Workshop Jihočeského kraje – tržiště
26. 06. 2022 – Jana Marková, Bc. Alena Kačírková – školní stravování – školení – KÚ tržiště
30. 08. 2022 – školení HACCP – všichni zaměstnanci stř. 110 (800)

8. VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
ŽÁKŮ
Září 2021:
10. 09. 2021 – putovní výstava „Voda a civilizace“ – promenáda Písek – účast třídy A1 –
vyučující Ing. L. Kinkorová.
24. 09. 2021 – závod „Dračí lodě“ – pořadatel Centrum kultury města Písek spolu se
sportovní agenturou Altis – účast vybraných žáků ze tříd KU2, ZT2, CU2, ED1, AT1, ED3,
ED4 – vyučující Mgr. J. Beran, Ing. V. Havlová, Ing. P. Šoch
29. 09. 2021 - Český den proti rakovině – účast třídy ED3 – pod záštitou Ligy proti rakovině
Praha.

Říjen 2021:
12. – 13. 10. 2021 – výstava Prestižní stavby Jižních Čech – pořadatel PRESTA – účast tříd
SD, SD2, ZT2 - vyučující Ing. P. Lasovský
19. 10. 2021 – on–line seminář AZ PROMO – XELLA DIALOG – novinky Ytong – účast
tříd SD1, SD2, ST3 – vyučující Ing. P. Lasovský, Ing. Arch. M. Rostecký
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20. 10. 2021 – beseda o energetice „Energie pro budoucnost“ – p. Vlček + OIŽP z. s. České
Budějovice – účast tříd AT1, ED1, AT2, ED2
21. 10. 2021 – exkurze – dřevostavby – Písecká lesovna – účast třídy ST1 – vyučující Ing. M.
Rod, Ing. F. Dušek
21. 10. 2021 – přednáška o živnostenském úřadu – p. Nosek – účast třídy ED2

Listopad 2021:
02. 11. 2021 – exkurze – České dráhy Písek – účast třídy ED1 – vyučující Ing. V. Havlová
02. 11. 2021 – exkurze – pivovar Budvar České Budějovice, historické památky města – účast
třídy OČ2 – vyučující Ing. V. Maierová, Mgr. Otomara Krilová
08. 11. 2021 – exkurze vybraných žáků ze tříd CU1, ST1, TK2, ST3 – JE Temelín – vyučující
Ing. F. Dušek, Ing. L. Klobušická

Prosinec 2021:
13. – 17. 12. 2021 – SCIO testy – matematická a čtenářská gramotnost – účast tříd ED1, AT1

Leden 2022:
19. 01. 2022 – beseda s příslušníky Armády ČR – účast tříd ED4, AT4, SD2
20. 01. 2022 – on- line webinář Forum WIENERBERGER – účast tříd SD1, SD2 – obor
Stavební provoz, vyučující Ing. P. Lasovský, Ing. Arch. M. Rostecký
20. 01. 2022 – exkurze Pila Protivín – účast třídy TK2, vyučující Ing. M. Rod

Únor 2022:
24. 02. 2022 – Městská knihovna Písek – 90 minutový program „Hledej, zdrojuj, cituj“ –
základní způsoby vyhledávání informací, elektronické zdroje, pravdivost informací – účast
třídy ED4 – vyučující Mgr. M. Zájedová
28. 02. 2022 - 2022 – Městská knihovna Písek – 90 minutový workshop – „Historie 1950:
Příběhy jednoho zázraku“ – pátrání v dobových dokumentech – Čihošť 1949 – 1950; život
faráře Toufara, české poválečné dějiny do současnosti – účast třídy ED3 – vyučující Mgr. M.
Zájedová.

Březen 2022:
Přednáška „Energetická gramotnost“ – pořádá Energetická gramotnost, s. r. o. Praha přednášející Štěpán Zelman:
02. 03. 2022 třídy ED3 a AT3,11. 03. 2022 třídy ED1 a AT1,16. 03. 2022 – třída ED4,
23. 03. 2022 – třídy ED2 a AT2
Přednáška o živnostenském úřadu – přednášející p. Nosek:
09. 03. 2022 - účast tříd KU3 a TR3; 16. 03. 2022 – účast tříd I3, ED2
10. 03. 2022 – odborná exkurze - pila Protivín – účast tříd, ST1, SD1,2 – obor truhlář a
dřevařská výroba – vyučující Ing. Filip Dušek, Ing. Martin Rod
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Beseda s pracovníky Úřadu práce – Ing. R. Kubátová, Ing. J. Dráb:
11. 03. 2022 – účast tříd KU3, TR3; 17. 03. 2022 – účast tříd I3, POD2, SD2, CČ3

Duben 2022:
26. 04. 2022 – Veletrh práce – JHK Písek – účast tříd ED4, AT4, SD2, POD2

Květen 2022:
05. 05. 2022 – odborná exkurze žáků tříd AT2 a AT3 - Centrální sklad náhradních dílů pro
osobní automobily Praha – vyučující Mgr. Šmidmajer, T. Valenta
11. 05. 2022 – Český den proti rakovině – účast třídy ED3
12. 05. 2022 – odborná exkurze žáků třídy ED3 – Muzeum železnice Ražice – vyučující Ing.
J. Bayernheimerová, Ing. H. Neubauerová
18. 05. 2022 – odborná exkurze žáků třídy ST1 – Muzeum stavebnictví Plasy – vyučující Ing.
F. Dušek, Ing. arch. M. Rostecký

Červen 2022:
02. 06. 2022 – Bussines Camp v rámci programu QUEST: Podnikej – vzdělávací akce JhK účast žáků třídy ED3, vyučující Ing. V. Havlová, Ing. M. Hrbková
08. – 11. 06. 2022 – SCIO testy – matematická a čtenářská gramotnost – účast tříd ED1, AT1
15. 06. 2022 – exkurze – vodárna, úpravna vody Písek – účast žáků třídy I2 – vyučující Ing. M.
Mrázová, J. Měchurová
17. 06. 2022 – projekt Impuls pro kariéru – akce JhK – soutěž o titul Podnikavá škola – 2. místo
studentské fiktivní firmy „Důchodci na tripu“ – žáci třídy ED3
22. 06. 2022 - exkurze – Muzeum železnice Ražice; Řežabinec – účast tříd CU1, AT1, OČ1,
KU2 – vyučující Mgr. R. Smolíková, Mgr. K. Hlaváčová, Mgr. M. Zájedová, Mgr. V.
Vondryska
24. 06. 2022 – exkurze – Křižíkova elektrárna Písek – účast třídy A2 – vyučující Ing. M.
Vejmelka
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9. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
a) Zahraniční aktivity
Ani ve školním roce 2021/2022 z důvodu pandemické situace nebylo možné navštívit naši
partnerskou školou řemesel v Geislingenu (SRN) a ani jejich návštěva v Písku nebyla možná.
Do letošního roku se do společných projektů zapojilo již téměř 320 žáků naší školy a více než
380 žáků partnerské školy. Projekty realizované v rámci této mezinárodní spolupráce jsou
financovány z grantů KÚ, příspěvků od Česko-německého fondu budoucnosti a
spolufinancovány školou a samotnými žáky.
V kontaktu s partnerskou školou zůstáváme nadále prostřednictvím videokonferencí a
e-mailové korespondence.
b) Sportovní aktivity
V průběhu školního roku 2021/2022 se uskutečnil jeden adaptační kurz pro žáky prvního
ročníku AT1 a ED1 čtyřletého maturitního studia, kterého se zúčastnilo 20 žáků.
V průběhu školního roku jsme se zúčastnili turnajů ve stolním tenisu, basketbalu, volejbalu
pořádaných AŠSK a dále pak Středoškolské futsalové ligy.
V lednu 2022 proběhl lyžařský kurz ve Skiareálu Hochficht, kterého se zúčastnilo 31 žáků.
Škola má dobré tělovýchovné zázemí ve vnitřních i venkovních prostorách. Velkým přínosem
pak je nové venkovní multifunkční hřiště.
Sportovní činnost na naší škole je významně podporována vedením školy.
c) Environmentální vzdělávání
Ve školním roce 2021/2022 zastávala funkci koordinátora environmetální výchovy Ing. Libuše
Kinkorová. Proběhly exkurze zaměřené na životní prostředí v okolí Písku – Národní přírodní
rezervace Řežabinec, parkové úpravy v Písku, Zahradnictví Střítež – bylinková zahrada a
květinářství, Návštěva zoo Ohrada a krokodýlí zoo Protivín, fauna a flóra v okolí Písku,
vycházky v okolí Písku – Sedláčkova stezka, Písecké hory, putovní výstava Voda a civilizace.
Žáci jsou v teoretické i praktické výuce vedeni k třídění odpadu a hospodárnému nakládání se
surovinami a materiálem – třídy, dílny a ostatní prostory školy jsou vybaveny kontejnery na
tříděný odpad.
Vyučující odborných předmětů se snaží environmentální výchovu promítnout i do výuky svých
předmětů podle profesního zaměření.
d) Kulturní akce
Pro žáky je tradičně několikrát v roce organizována návštěva filmových a divadelních
představení a koncertů v Písku. Přehled kulturních akcí ve školním roce 2021/2022 je uveden
v části „Výchovně – vzdělávací akce žáků“.
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e) Humanitární akce
Ve školním roce 2021/2022 se naše škola přihlásila k účasti na sbírce s názvem Český den proti
rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha. Sbírka má dlouholetou tradici a proběhla
tentokrát 2x ve školním roce. V prvním termínu 29. 09. 2021 žáci získali prodejem kytiček
částku 7420,- a ve druhém termínu dne 11. 05. 2022 získali 5160,- za 181 prodaných kytiček.
Ve dnech 2. – 4. 3. 2022 proběhla v prostorách školy materiální sbírka (Charita Písek ve
spolupráci se SOŠ a SOU Písek) na podporu Ukrajiny.
f) Ostatní akce
Ve školním roce 2003/2004 byl zahájen víceletý projekt „Po stopách holocaustu“. V rámci
projektu „Po stopách holocaustu“ se ve školním roce 2021/22 rovněž neuskutečnila žádná
exkurze ani odborná přednáška. Pouze v rámci výuky v hodinách ON jsme se danou
problematikou zabývali.
g) Odborné exkurze
Ve školním roce 2021/2022 proběhlo celkem 19 odborných exkurzí.
h) Prezentace školy
Škola se pravidelně účastní akce „Vzdělání a řemeslo“ na Výstavišti v Českých Budějovicích,
která je největší přehlídkou středních škol na jihu Čech. Škola se dále účastnila prezentací na
burzách středních škol pořádaných JHK včetně burzy on-line. Ve školním roce 2021-2022 bylo
realizováno několik dnů otevřených dveří – prohlídka školy a školních dílen pro skupiny i
jednotlivé zájemce. Vedení školy se snažilo informovat veřejnost o činnosti školy pomocí
informací v denním tisku, dále bylo využito webových stránek školy a pravidelně se konaly online přenosy s využitím aplikace Teams. Na základní školy byly zavezeny informační materiály
o nabídce učebních a studijních oborů. V řadě případů se zástupci školy účastnili třídních
schůzek devátých tříd na ZŠ nebo prezentačních akcí pro SŠ na základních školách.
Ve spolupráci s JHK se škola zapojila do projektu „Buď mistr“ sloužící k propagaci řemesel.
Uskutečnily se dva workshopy pro zájemce z Písku i mimopísecké. Jeden byl zaměřen na práci
se dřevem, druhý na stavebnictví.
Významné v rámci prezentace školy na veřejnosti je také zajištění řady společenských akcí a
rautů v rámci odborné praxe službových oborů, stejně tak úspěšné realizace řady zakázek oborů
technických a stavebních.
V tomto roce se již opět uskutečnilo tradiční předání výučních listů v Kapli Sv. Trojice v Písku,
letos doplněné o předání maturitních vysvědčení pro žáky čtvrtého ročníku.
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Škola má zřízeny své vlastní webové stránky pod adresou www.sou-pi.cz, na kterých lze zjistit
veškeré potřebné informace o SOŠ a SOU Písek. Škola má též zpracovány informační materiály
v tištěné podobě, které jsou každoročně aktualizovány.

i) Výsledky žáků školy na soutěžích
Odborné soutěže:
09. – 10. 2021 – Veletrh fiktivních firem Příbram – účast třídy ED3 - fiktivní firma
DOTWEAR - první místo v kategorii: nejlepší leták- vyučující Ing. M. Hrbková.
Zapojení žáků tříd E2D, E3D, E4D, P1D a P2D do on-line Ekonomické olympiády – prosinec
2021.
04. – 05. 11. 2021 – Veletrh fiktivních firem České Budějovice – účast třídy ED3 – fiktivní
firma Kouzlo Vánoc -3x první místo v kategorii: Nejlepší stánek, Nejlepší katalog, Nejlepší
firma – vyučující Ing. M. Hrbková
Všechny třídy učebních oborů a třídy E1D, E2D, E3D a E4D se zúčastnily školního kola
soutěže Finanční gramotnost v průběhu listopadu a prosince 2021.
24. – 25. 03. 2022 -Mezinárodní technická olympiáda – VŠTE České Budějovice – účast
třídy ED3 – první místo v kategorii Humanitní sekce – účast žáků: J. Bursík, M. Cardová, D.
Kučerová, Z. Nováková, M. Petrová, J. Tík – pod vedením Ing. Hrbkové
27. 05. 2022 – Školní kolo soutěže FF – účast žáků třídy ED3 pod vedením Ing. M. Hrbkové
– organizátor JHK – oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů. Vítěz postupuje do
krajského kola a účastní se workshopového kempu s odborníky. V porotě byli členové JHK,
zástupce časopisu Forbes a písečtí podnikatelé.
02. 06. 2022 -Business camp- účast žáků třídy ED3 na kempu v rámci programu QUEST:
Podnikej pod vedením Ing. M. Hrbkové
17. 06. 2022 – soutěž o titul Podnikavá škola v rámci projektu „Impuls pro kariéru“ - účast
žáků třídy ED3 pod vedením Ing. M. Hrbkové – studentská firma „Důchodci na tripu“ se
umístila na 2. místě z 11 zúčastněných středních škol Jihočeského kraje. Prezentace byla
hodnocena odbornou porotou složenou z Tadeáše Kapice (pořadatel soutěže; marketingový
specialista), Jana Plojhara (systémový manažer firmy Plojhar) a Karla Šimka (marketingový
specialista).
Středoškolská studentská soutěž YTONG – na téma: Ročníkový stavební projekt
- 09. 06. 2022 – se konalo celostátní kolo včetně slavnostního vyhlášení této studentské
soutěže
- vyhlášení proběhlo v písecké Sladovně, včetně rautu
- v oblastním kole této soutěže se student SOŠ a SOU oboru Stavební provoz umístil na
4. místě
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Sportovní soutěže:
24. 09. 2021- Dračí lodě – závod školních posádek mezi mosty – účast vybraných žáků ze tříd
KU2, ED3, ED4, ED1, ZT2, CU2 AT1- dohled: vyučující Mgr. Beran, Ing. Havlová, Ing. Šoch
05. 11. 2021 – Středoškolská futsalová liga – účast vybraných žáků pod vedením
Mgr. J. Šmidmajera – Písek, sportovní hala - 1. místo v 1. kole, postup do 2. kola
07. 12. 2021 – Středoškolská futsalová liga – účast vybraných žáků pod vedením
Mgr. J. Šmidmajera – 2. místo ve 2. kole- Strakonice
06. 01. 2022 – Středoškolská futsalová liga – účast vybraných žáků pod vedením
Mgr. J. Šmidmajera – 3. kolo – Staré Hodějovice u Českých Budějovic
11. 03. 2022 – Krajské finále SŠ ve florbale dívek a chlapů V. kategorie – 1. – 4. ročník SŠpod záštitou DDM Písek – sportovní hala – účast žáků ze tříd ED1, ST1, POD1, I2, AT1 pod
vedením Mgr. Berana – 3. místo ve své kategorii
13. 05. 2022 - Dračí lodě – závod školních posádek mezi mosty – účast vybraných žáků ze tříd
ZT2, - dohled: vyučující Mgr. Beran, Ing. Havlová, Ing. Šoch

10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI
Ve školním roce 2021/2022 proběhli na SOŠ a SOU Písek tyto inspekční činnosti ČŠI:
V lednu 2021 proběhlo inspekční elektronické zjišťování, které bylo určeno pro metodiky
prevence a výchovné poradce.
Dále pak ve dnech 23. 3. 2022 – 25. 3. 2022 inspekční činnost ČŠI.
Předmětem kontroly byla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a
školských služeb, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) Školského zákona se zaměřením na
neúspěšnost ve společné části maturitní zkoušky.
Z protokolu o kontrole Čj. ČŠIC-176/22-C vyplývá, že nebylo zjištěno porušení výše
uvedeného právního předpisu.
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Další provedené kontroly:
22. 9. 2021 – Státní oblastní archiv Třeboň (Státní okresní archiv Písek) – provedena kontrola
na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších právních předpisů a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrola
prostor spisovny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
4.10. 2021 – VZP - byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
Provedenou kontrolou č. 290/2021 vyplynulo zjištění, že nebyly zjištěny splatné závazky vůči
VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
23. 2.2022 – Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídle v Českých Budějovicích –
místem kontroly byly budovy A a B Domova mládeže, Budějovická 1664, 397 01 Písek
Z protokolu o kontrole vyplývá, že při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
26. 10. 2021 proběhla kontrola Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – oddělení kontroly a
zvláštních činností – Písek. Tato kontrola byla ukončena dne 28.2.2022.
Předmětem kontroly byla akce CZ.1.2/3.2.00/13.19255 Snížení energetické náročnosti SOŠ a
SOU, Písek, Komenského 86.
Výsledkem kontroly nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu.
17. 3.2022 – Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
– místem kontroly byla školní jídelna na DM, Budějovická 1664, 397 01 Písek.
Z protokolu o kontrole vyplývá, že při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
19. 4. 2022 až 18.5. 2022 – Jihočeský kraj – KÚ – odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
oddělení zaměstnanosti a odměňování.
Předmětem kontroly bylo využití státní dotace přidělené na platy a OON za rok 2021 a leden
až únor 2022.
Z protokolu o kontrole vyplývá, že z kontrolovaných oblastí došlo k nedostatku u oblasti
zvláštní příplatky (tento nedostatek byl již napraven) a u oblasti zařazení zaměstnanců do
platových tříd (jako nedostatek bylo vyhodnoceno, že zaměstnankyně neuvedla dobu mateřské
dovolené, již došlo k nápravě a zaměstnankyně má již vše v pořádku, k žádné újmě na platu
nedošlo). U ostatních kontrolovaných oblastí nebyly shledány nedostatky.
08. 06. 2022 proběhla na SOŠ a SOU kontrola čerpání příspěvku na opravu střechy z FRŠ.
Tato kontrola proběhla bez závad.
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11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Organizace je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Jihočeský kraj. Na provoz školy
poskytuje zřizovatel provozní příspěvek, který v roce 2021 činil 16.193.000,-- Kč. Provozní
příspěvek slouží k zajištění provozu všech objektů organizace. Největší podíl provozního
příspěvku je použit na energie a materiálové vybavení (zajištění výuky).
V roce 2021 poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tzv. „přímé výdaje“,
tj. prostředky na mzdové náklady, odvody, příděl do FKSP a ostatní neinvestiční náklady
v celkové výši 91.577.217,-- Kč. V rámci své hlavní činnosti poskytuje škola v první řadě
vzdělávání, dále pak služby pronájmu tělocvičen, učeben a hřišť. Do hlavní činnosti patří
rovněž produktivní činnost žáků, tedy práce na zakázkách v jednotlivých oborech. Škola kromě
své hlavní činnosti vyvíjí i činnost doplňkovou, která je zastoupena především
gastronomickými službami, dále službami ubytování a provozování autoškoly.
V roce 2021 byla z fondu investic školy realizována investiční akce v areálu Samoty 2124,
Písek, kde je realizována praktická výuka. Nástavba stávajícího objektu dílen a zastřešení dvora
poskytlo nové zázemí pro obory instalatér a zedník. Celá akce vyšla na necelých 10 mil. Kč.
Z vlastního rozpočtu škola investovala do nového výměníku tepla v objektu Komenského 86,
Písek. To byla vynucená investice ze strany Teplárny Písek, která přecházela z parovodu na
horkovod a tak bylo nutné vyměnit i technologii ve škole. Výměník se podařilo zrekonstruovat
za 1,6 mil. Kč. Další investiční akce, která byla nezbytná, byla výměna střešního pláště na
objektu přístavby v areálu Komenského. Střechou zatékalo, neboť původní šindelová krytina
dosáhla konce své životnosti. Za 5,2 mil. Kč se podařilo střešní plášť vyměnit a nová krytina
by měla sloužit minimálně dalších 90 let. Pro obor cukrář se pořídila nová pec do cukrárny
jako náhrada za starou, která dosloužila svému účelu, školu stála necelých 100 tis. Kč.
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Náklady a výnosy za rok 2021 – hlavní činnost
Náklady
Druh
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Aktivace dlouhodobého majetku
Oprava a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Silniční daň
Prodaný materiál
Jiné daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného majetku
Ostatní náklady z činnosti
Kurzové ztráty
Daň z příjmu
Celkem náklady hlavní činnost
Výsledek hospodaření po zdanění

Výnosy
Částka
7 117 298,46 Kč
4 411 171,81 Kč
-18 000,00 Kč
1 888 588,98 Kč
15 904,00 Kč
1 214,00 Kč
3 173 170,02 Kč
67 129 307,00 Kč
22 143 232,72 Kč
275 150,69 Kč
1 815 148,69 Kč
49 796,00 Kč
230,00 Kč
29 662,00 Kč
5 004 254,26 Kč
770,00 Kč
1 865 458,19 Kč
2 048 013,42 Kč
141,37 Kč
0,00 Kč
116 950 511,61 Kč
616 648,66 Kč

Druh
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné ostatní výnosy
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje majetku
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Výnosy vybraných místních institucí

Částka
189 317,00 Kč
7 061 806,17 Kč
136 464,42 Kč
220,00 Kč
10 786,80 Kč
231,40 Kč
3 000,00 Kč
376 518,00 Kč
538 430,69 Kč
38 869,98 Kč
109 211 515,81 Kč

Celkem výnosy hlavní činnost

117 567 160,27 Kč
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Náklady a výnosy za rok 2021 – doplňková činnost
Náklady
Druh
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Oprava a udržování
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Manka a škody
Ostatní náklady z činnosti
Celkem náklady hlavní činnost
Výsledek hospodaření po zdanění

Výnosy
Částka

Druh

748 751,07 Kč Výnosy z prodej služeb
90 621,58 Kč Jiné výnosy z vlastních výkonů
3 767,52 Kč Ostatní výnosy z činnosti
87 903,19 Kč
162 369,00 Kč
44 690,73 Kč
555,31 Kč
2 644,38 Kč
34 894,74 Kč
1 837,53 Kč
16 680,00 Kč
1 194 715,05 Kč Celkem výnosy hlavní činnost
673 445,17 Kč

Částka
1 685 923,67 Kč
163 719,02 Kč
18 517,53 Kč

1 868 160,22 Kč
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Organizace postupuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů a hospodaří s prostředky zřizovatele
na provoz, přímými prostředky na mzdy a finančními prostředky získanými vlastní činnosti.
Svému zřizovateli podává průběžné informace ve stanovených termínech. S ohledem
na hospodárnost, efektivnost a účelnost se organizace snaží o získávání externích zdrojů
financování. Vlastní zdroje získává škola z doplňkové činnosti schválené zřizovací listinou
a z produktivní práce.
Finanční kontrola se v roce 2021 řídila v organizaci kontrolním řádem vydaným v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění p. p. V organizaci bylo postupováno dle
tohoto vnitřního předpisu. Finanční kontrola vykonávaná dle výše uvedeného kontrolního řádu
je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky a
veřejným majetkem. V organizaci se uplatňují víceúrovňové schvalovací postupy zajišťující
prověření souladu operace s příslušnými právními předpisy.
Odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků je stanovena vnitřní směrnicí. Příkazcem
operace je ředitel školy, v jeho nepřítomnosti statutární zástupce. Věcnou správnost na fakturách
potvrzují osoby stanovené podpisovým vzorem dle jednotlivých úseků. Správce rozpočtu
vystavuje objednávky od příslušného limitu stanoveného vnitřní směrnicí, rovněž schvaluje
finanční krytí před uzavřením smluv, ze kterých plyne finanční závazek pro školu (předběžná
kontrola). Správce rozpočtu podepisuje každou fakturu, svým podpisem stvrzuje rozpočtové
krytí. Systém finanční kontroly je průběžně sledován, nemůže dojít k proplacení faktury bez
schválení příslušnými pracovníky (podpis všech potřebných pracovních z hlediska věcné
správnosti, správce rozpočtu a příkazce operace přímo na faktuře s připojením objednávky,
odkazu na ni nebo na smlouvu). Informační systém je funkční, nevyskytl se případ zatajení či
zkreslování informací.
Zadávání veřejných zakázek probíhá v organizaci v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Zásadami pro zadávání veřejných
zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými
obchodními společnostmi. Organizace se řídí stanovenými limity pro zadávání veřejných
zakázek, v určených zakázkách spolupracuje s příslušným odborem Krajského úřadu
Jihočeského kraje.

26

12. Vyhodnocení naplňování cílů školních vzdělávacích programů
Škola má zpracované ŠVP samostatně pro každý obor studia. V průběhu roku 2021/2022
proběhla úprava všech vzdělávacích programů na základě aktualizace Rámcových vzdělávacích
programů v oblasti odborného zaměření (zahájení výuky dle aktualizovaných ŠVP od 1. 9.
2022). Cíle stanovené v ŠVP učebních oborů se daří velmi dobře naplňovat, o čemž svědčí
výsledky závěrečných učňovských zkoušek, které ověřují přípravu žáků na budoucí povolání.
U maturitních oborů jsou dosahovány velmi dobré výsledky v odborné přípravě.

13. ZÁVĚR
Bilancování výsledků předchozího školního roku je každoroční ohlédnutí se za tímto obdobím.
Z pohledu školy jsou to především výsledky vzdělávání žáků, hlavně výsledky a úroveň
maturitních a závěrečných zkoušek a průběžné hodnocení žáků v nižších ročnících. Škola však
není jen vzdělávání žáků, ale také péče o zaměstnance školy, jejich zázemí a celkové prostředí,
ve kterém pracují. Nesmíme zapomenout i na zhodnocení provozních a investičních akcí.
Teoretické vyučování
Do školního roku 2021/2022 vstupovali všichni pedagogové v očekávání, jestli se podaří zlepšit
výsledky z loňského školního roku, popřípadě ještě zlepšit především žáků v maturitních
třídách. Již v předminulém školním roce byla přijata opatření, která by měla mít pozitivní vliv
na výsledky vzdělávání. A další očekávání bylo, zda opět bude prezenční výuka nahrazována
online výukou.
V tomto školním roce byla úspěšnost po jarním termínu nižší než v minulém školním roce.
Usuzujeme, že na tyto výsledky mělo vliv, že neprobíhala klasická prezenční výuka
v předchozích dvou letech. Předpokládáme, že v podzimním termínu září 2022 bude úspěšnost
lepší, jelikož u většiny neúspěšných žáků byl problém vždy s jedním didaktickým testem.
Co se týče závěrečných zkoušek, zde byla úspěšnost lepší, ale cca 15 žáků nebylo k ZZ
připuštěno.
Závažným problémem, který přispívá k neúspěchům ve vzdělávání, je častá neúčast žáků ve
škole, která je i velmi často tolerována jejich zákonnými zástupci. Připočteme-li k tomu
náročnější režim vzdělávání, než na jaký byli žáci zvyklí ze základní školy, je přirozené, že část
žáků balancuje na hraně úspěchu či neúspěchu ve studiu po celou dobu studia a často dochází
k ukončení studia nebo k přechodu na „lehčí“ obor.
Jsme přesvědčeni, že ke zlepšení znalostí i morálky příchozích žáků ze ZŠ by přispělo nastavení
minimální hranice bodů v povinné jednotné přijímací zkoušce pro přijetí na SŠ. Škola si toto
již v minulosti sama stanovila.
Ve vzdělávání žáků v učebních oborech se snažíme, stejně jako u maturitních oborů, o
zařazeních takových metod a způsobů výuky, aby vzdělávání bylo na nejvyšší možné úrovni,
ale také zajímavější. Úspěšnost žáků při závěrečné zkoušce v učebních oborech „H“ i „E“ je
velmi vysoká.
Přes velkou snahu pedagogů však u žáků ne vždy nacházíme kladnou odezvu a zlepšení
studijních výsledků a to i přesto, že se snažíme zaujmout tyto žáky novými metodami a
individuálním přístupem k žákům v teoretické i praktické výuce. Probíhají též konzultační
hodiny, popř. doučování. Ve školním roce 2021/2022 proběhly 2 fáze tzv. „Doučování Covid“
– Národní plán podpory návratu do školy – Národní plán doučování – podzim 2021, které bylo
zaměřeno pro žáky končících ročníků. Další fáze doučování probíhala leden – srpen 2022
v rámci Národního plánu obnovy, toto doučování bylo již i pro další ročníky, které byly
„postiženy“ online výukou. Finanční prostředky byly poskytnuty z MŠMT.
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Uvedený školní rok již probíhala běžná prezenční výuka, probíhalo Covid-testování žáků i
zaměstnanců do 19. 2. 2022. Co určitě narušovalo výuku, byly odchody tříd do karantény, častá
Covid onemocnění.
Již probíhaly některé soutěže, exkurze, ale v omezené míře. Semináře v rámci DVPP probíhaly
stále převážně online. Ale už se konaly burzy škol, mohli jsme realizovat Dny otevřených dveří
pro zájemce o studium na naší škole. Uskutečnily se i některé veletrhy fiktivních firem, kterých
se zúčastnili žáci oboru „Provoz a ekonomika dopravy“.
Pokračuje rozvíjení možností maximálního využívání ICT ve výuce, především vytvářením
vhodných výukových materiálů s podporou ICT.
Podařilo se zajistit odborný výukový program pro obor Provoz a ekonomika dopravy, v daném
školním roce se začalo s přípravou, seznamováním s programem s tím, aby od září 2022 se mohl
využívat při výuce.
Nadále jsou využívány výukové panely, které se pravidelně inovují. V oblasti všeobecného
vzdělávání je kladen zvýšený důraz na český i cizí jazyk, zvláště pak na konverzaci. Žáci jsou
vedeni k samostatné prezentaci svých znalostí a jejich uplatnění v praxi, a to jak při absolvování
odborných praxí, tak při projektech fiktivních firem. Odborná kvalifikace pedagogů je řešena
dle možností a potřeb školy. K dalšímu vzdělávání pedagogů a ke zkvalitnění výuky jsou
využívány finanční prostředky školy i možnosti, které nabízejí projekty a granty.
V průběhu školního roku pracovaly metodické komise (Stavo, Dřevo, Kovo, Gastro, pro Eobory) a předmětové komise (Tělesná výchova, Společenskovědní předměty, Přírodovědné
předměty, ITE, Anglický jazyk, Německý jazyk, Český jazyk a literatura, Ekonomické
předměty). Práce v metodických komisích se účastnili i pedagogičtí pracovníci na úseku
odborného výcviku, předmětové komise byly tvořeny pouze z řad pedagogických pracovníků na
úseku teoretického vyučování. Jednání každé z komisí se účastnil vždy zástupce vedení školy,
který garantoval přenos informací z komisí do porad vedení. Tyto komise a jejich práce jsou
jednoznačným přínosem pro rozvoj školy. V komisích se předávají informace ze seminářů,
dochází k rozboru zhoršených výsledků při ukončování studia. Byly řešeny revize, úpravy ŠVP
z RVP a to tak, aby se s nimi mohlo pracovat od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem.
Provozní porady byly organizovány pravidelně alespoň jednou měsíčně a přispívaly k rychlému
a potřebnému přenosu informací z porad vedení ke všem pracovníkům školy (pedagogických i
nepedagogických), k organizaci chodu školy, ale také jako zpětná vazba pro vedení školy.
Pravidelná školení pracovníků školy, která jsou dána zákonnými předpisy, jsou důležitou
součástí k získání potřebných znalostí a slouží především k větší bezpečnosti zaměstnanců i žáků
školy, ale některá se bohužel nekonala z důvodu již dříve popsaného.
Studijní oddělení školy zajišťuje administrativní práce týkající se vzdělávání a zajištění
kvalitního servisu pro pedagogické pracovníky, který je velmi důležitý speciálně pro třídnické
práce. Mnoho času však také věnují administrativě, která je spojená s velkou migrací našich i
cizích žáků, jež bohužel umožňuje opět naše legislativa a pochopitelně i „boj“ o žáka.
Od září 2021 jsou v provozu nové webové stránky školy.

Odborný výcvik a praxe
Od září 2021 jsou v provozu nové dílny na Samotách pro výuky oborů instalatér a zedník. U
oboru instalatér se rozvíjí spolupráce s firmou SIKO, a to v podobě exkurzí pro žáky, dodávce
cvičných panelů.
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Odborný výcvik je již mnoho let na velice dobré úrovni. Výsledky našich žáků v celostátních
soutěžích na krajské i republikové úrovni a následně uplatnění našich absolventů (ne všech)
v praxi, jsou toho důkazem, bohužel i v tomto školním roce byly omezeny. Žáci, kteří se
připravují pod dohledem zkušených učitelů odborného výcviku, jsou vedeni ke správným
pracovním a technologickým postupům. Výuka, především v prvním ročníku, probíhá
v dílenských prostorech školy, ale také přímo na zakázkách, které realizuje škola v rámci
produktivní práce. Někteří žáci mají také možnost pracovat u našich partnerů pod dohledem
instruktorů z řad zaměstnavatele. Žáci, kteří se podílejí na produktivní práci se sami přesvědčí o
účelnosti vzdělávání, neboť jsou za odvedenou práci finančně odměňováni a získávají také
zkušenosti v přímém kontaktu se zákazníkem. Výuka na zakázkách také přináší nemalé finanční
úspory v materiálním zajištění odborného výcviku a zvýšenou motivaci žáků (větší rozsah prací,
zvýšení podílu produktivní práce, práce ve skutečném pracovním prostředí při realizaci
stavebních prací, servis automobilů, výroba cukrářských výrobků,…). Realizace zakázek
zvyšuje nároky na práci UOV i vedoucích středisek. Zajištění odborné výuky je náročné
především z hlediska bezpečnosti žáků. I zde patří velké poděkování všem pedagogům, kteří na
tomto úseku vzdělávání pracují. Kromě stavebních oborů realizují zakázkovou výrobu i obory
GASTRO, kde žáci a UOV zajišťují v průběhu roku množství společenských akcí (svatby, rauty
a další). Žáci oboru Pečovatelské práce vykonávají odborný výcvik přímo v domovech seniorů,
naše „zahradnice a zahradníci“ vytvářejí celou řadu profesně kvalitních a především velmi
žádaných výrobků (kytice, věnce, dekorace,…). Pozadu nezaostávají ani ostatní obory, kdy se
naši žáci na základě poptávky a možnosti na jejich realizaci podílejí vlastní prací. Dobře
odvedená práce zvyšuje dobré jméno školy a patří za ní poděkování všem, kteří přistupují k té
nejdůležitější části výuky zodpovědně, aktivně a vedou naše žáky k vykonávání kvalitní a
odpovědné práce.
Bohužel v tomto školním roce se projevil u žáků učebních oborů „výpadek“ prezenční výuky.
Potvrdilo se, že online výuka odborného výcviku vůbec nepřispívá k rozvoji praktických
dovedností žáků.
Ve školním roce byl prováděn odborný výcvik na těchto šesti pracovištích:
OP 360 třída Národní svobody Písek – obory řady E
OP 500 Písek Samoty – stavební obory, instalatér a truhlář
OP 600 Strakonice – instalatér
OP 700 Písek Samoty – automechanik, autotronik
OP 800 Komenského, Písek – službové obory
OP 800 Na Spravedlnosti, Písek – službové obory
Odbornost UOV je na velmi dobré úrovni, účastí na různých seminářích a školeních u firem a
výrobců udržují kontakt s inovací materiálů, technologických postupů a novinek v jejich oboru
a také v přístupu k žákům.
V daném školním roce jsme pro prezentaci učebních oborů truhlář, zedník, instalatér ve
spolupráci s JHK uskutečnili workshopy v rámci akce „Buď mistrem“
Zázemí pro odborný výcvik se škola snaží neustále zlepšovat jak ve strojní, tak i v materiálové
vybavenosti. V dalším plánu je modernizace, rekonstrukce další část dílen v objektu Samoty.
V květnu 2022 proběhlo setkání s firmami, které spolupracují se školou při zajišťování
odborného výcviku žáků školy. Zástupci firem toto setkání hodnotili velmi pozitivně,
vyjadřovali se ke spolupráci se školou, byly řešeny případné problémy. O spolupráci se školou
mají dané firmy nadále zájem. Jejich cílem je zvýšit zájem o řemesla. Toto setkání škola měla
v plná již před dvěma lety, ale bohužel „covidové období“ toto překazilo.
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Odborná praxe maturitních oborů je organizačně zajišťována úsekem teorie. U oborů
nástavbového studia „Stavební provoz“ a „Dřevařská a nábytkářská výroba“ je odborná praxe
zařazena jako čtrnáctidenní soustředěná odborná praxe doplněná o odborné exkurze
do výrobních závodů, firem, na stavby, a také o návštěvy výstav a veletrhů. V případě oboru
„Stavební provoz“ je tato odborná praxe součástí předmětu Stavební provoz v obou ročnících
studia. V daném školním roce již tyto odborné praxe proběhly.
Žáci oboru Autotronik vykonávají praxi v dílnách školy nebo na pracovištích partnerů. Praxe
oboru Provoz a ekonomika dopravy je realizována na pracovištích zaměstnavatelů a odborných
firem. V daném školním roce již tyto odborné praxe proběhly.
Provoz a investice
Ve školním roce 2021/2022 byly uskutečněny plánované menší opravy a pravidelná údržba
majetku a zařízení.
V červenci 2021 byla započata „Výměna střešního pláště na budově přístavby – Komenského
86“. Stavba byla ukončena v prosinci 2021. Část byla hrazena z FRŠ.
V dubnu 2022 byla započata výstavba Gastrostudia – výukové prostory pro obory kuchař,
číšník – termín ukončení říjen 2022.
V období červenec – srpen 2022 proběhla rekonstrukce a modernizace počítačových sítí na
Domově mládeže a také modernizace kuchyňských prostor ve školní jídelně Budějovická.
Dále jsou rozpracovány projekty na výstavbu nových tříd v podkroví budovy v Komenského
ulici, rekonstrukce schodů do školní restaurace ze dvora školy a rekonstrukce restaurace. A
také modernizace dílen v objektu Samoty.
Ubytování – Domov mládeže
Sloučení Domova mládeže a Školní jídelny, Písek, Budějovická 1664 s naší organizací se ukázal
jako velice pragmatický a to ukázala jeho naplněnost (cca 310 ubytovaných žáků a studentů)
v tomto školním roce. Ubytování využívají nejen žáci naší školy, ale především žáci a studenti
ostatních středních škol v Písku.
Školní jídelna nadále slouží ke stravování všech zájemců ze středních škol a pro ubytované
zájemce v doplňkové činnosti. Od 1. 10. 2021 byla navýšena kapacita počtu stravovaných pro
obě jídelny na 1500. Stravovací kapacita jídelny v ŠJ Budějovická je 1300 strávníků.
Výchovný proces, vedený vychovateli, je zaměřen především na zájmovou činnost. Pedagogové
se snaží nabídnutými kroužky smysluplně vyplnit volný čas ubytovaných žáků. Žáci měli
možnost účastnit se sportovních aktivit, kroužků vaření, dramatického, hudebního, aerobiku,
vitráží, střeleckého, sportovního a výtvarného zaměření. Pro seniory v píseckých domovech
důchodců a pro mateřské školy byly pořádány hudební vystoupení. Celoroční pozornost je
věnována prevenci užívání návykových látek. Ubytovaní žáci mají možnost využít kluboven,
které slouží především k vzájemnému setkávání žáků a využití volného času.
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Oblast ekonomiky a správy SOŠ a SOU
Ekonomika školy se řídila rozpočtem, projednaným s odborem školství Krajského úřadu
Jihočeského kraje. Přidělené provozní prostředky jsou maximálně a hospodárně využívány po
celou dobu školního roku. Nárůst cen, zejména v oblasti energií, potravin, údržby a investic do
majetku však je nezastavitelný a jen díky úsporným opatřením a odpovědnému přístupu všech
zaměstnanců školy je organizace schopna zajistit chod školy na udržitelné úrovni. Z důvodu
neustálého zvyšování cen muselo dojít od dubna 2022 ke zvýšení cen stravného, další zdražení
stravného nastane od září 2022. Pro velké množství pracovních neschopností zaměstnanců
z důvodu Covid onemocnění došlo k velkému odčerpání finančních prostředků z ONIV.
Závěr
Hlavní cíl naší organizace spočívá v oblasti vzdělávání. Všichni pedagogové se maximálně snaží
využít svých schopností a erudice k co nejefektivnější výuce našich žáků. Odměnou za tuto
velice náročnou práci jsou výsledky žáků u všech závěrečných zkoušek a především jejich
plynulý přechod do terciálního vzdělávání nebo uplatnění v profesním životě.
Přes veškeré obtíže, které vzdělávání žáků na naší škole přináší, musíme výsledky tohoto
pedagogického procesu hodnotit jako velice dobré, srovnatelné s výsledky škol podobného
zaměření.
Péče o majetek, ekonomika, administrativa spojená například s výběrovými řízeními, pronájem
prostor a další, mají na starost nepedagogičtí pracovníci školy. Bezproblémové zajištění chodu
naší školy je velkou zásluhou těchto pracovníků. Je velikou chybou současného systému
odměňování a normativů, určující počet zaměstnanců v organizaci, že jsou tito zaměstnanci
nedostatečně odměňováni a to i za činnosti, které vykonávají nad rámec svých povinností. Tento
stav je alarmující a dlouhodobě neudržitelný. Bohužel, i přes veškerá upozornění a návrhy všech
škol, které řeší stejné nebo podobné problémy, nejsme na MŠMT vyslyšeni a velice se obáváme,
pokud nebude učiněna náprava, že bude záhy veliký problém zajistit chod škol našeho typu
s větším počtem pracovišť a narůstající administrativou.
Všem zaměstnancům školy, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, patří velké
poděkování za odpovědnou a velice náročnou práci, kterou přispěli ve školním roce 2021/2022
k dobrým výsledkům školy. Všichni doufáme a věříme, že bude lépe.
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou 11. 10. 2022.

Ing. Zuzana Sýbková
ředitelka
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