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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 
Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově je zpracována podle závazné 
osnovy dané zákonem č. 561/2004 Sb., § 10, odst. 3 (školský zákon), vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb., § 
17, odst. 1,2 a pokynů zřizovatele. Výroční zpráva je veřejná v rámci zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
Název:   Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov,  příspěvková 

organizace 
Sídlo:     Šluknov, T.G.Masaryka 580, PSČ  407 77 
Zřizovatel:   Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 
Ředitel:   Mgr.Bc. Rudolf Sochor 
Statutární zástupce:  Ing. Igor Hluchý 
Zástupci ředitele:  Ing. Igor Hluchý - pro praxe 
    Ing. Martina Hendrychová – pro pedagogickou činnost  
                                  Mgr. Roman Brož – pro pedagogickou činnost od 1.2. 2013 
    Ing. Robert Petroušek – pro výchovu mimo vyučování 
    Blanka Medková – pro ekonomiku 
Kontaktní osoby :  Mgr. Bc. Rudolf Sochor, tel. 412 314 016, sochor@lesnicka-skola.cz 
    Blanka Medková, tel. 412 314 021, medkova@lesnicka-skola.cz 
 
Tel./Fax:  škola: 412 314 027, DM – 775923496,775922496 
E-mail:  info@lesnicka-skola.cz web:  www.lesnicka-skola.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DATUM Z ŘÍZENÍ ŠKOLY 
• 17.11.1947, Výnos MŠO č.j. A-219.670/47-VII/5 Zřízení státní školy pro lesní hajné v Bělé 

pod Bezdězem 
• Výnosy MLDP z 5.8.1952 škola přeložena do Varnsdorfu, následně do Šluknova (1954) kde 

působí dosud 
• Od roku 1954 do roku 1956 Střední lesnická škola technická/směr lesního průmyslu (čtyřletá, 

maturitní zkouška) 
• Od roku 1955 do roku 1956 Lesnická mistrovská (odborná) škola (dvouletá, pro absolventy 

lesnických učilišť ě z praxe, závěrečná zkouška) 
• Od roku 1976 do roku 1992 Střední škola pro pracující/směr lesní hospodářství (dvouletá, 

maturitní nástavba pro absolventy tříletých SOU lesnických) 
• Od roku 1992 do roku 2007 Střední lesnická škola, zařazena do sítě 1.9.1992, rozhodnutím 

MŠMT ČR č.j. 11 467/1992/24 
Aktualizace zařazení do sítě (poslední): od 1.9.2003 změna zřizovatele z MŠMT ČR na 
Ústecký kraj (vydáno 30.1.2003, č.j. 27 632/2002/21) 

• Od 1.9.2007 došlo ke sloučení Střední lesnické školy a Střední školy sociální, nový název 
školy: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální (SLŠ a SOŠS) 

 
ŠKOLA SDRUŽUJE 
1. SLŠ a SOŠS   kapacita 775 žáků IZO  047274719 
2. Domov mládeže  kapacita 135 žáků IZO  108020479 
3. Školní jídelna  kapacita 200 jídel IZO  110027736 
 
 
 

ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY 
1. Šluknov, Karlova 564 (budova školy) 
2. Šluknov, Sukova 829 (DM) 
3. Šluknov, Tyršova 720 (DM) 
4. Šluknov, Mlýnská – dílny 
        Dr. E. Beneše – dílny 
5. Kunratice – Arboretum 
6. Šluknov – Školní střelnice 
 
Školská rada 
 
Byla ustanovena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 44/492/2010 ze dne 16.6. 2010. Rada školy 
pracuje  v následujícím složení :  Robert Šatník 
      Ing. Iva Lukešová 
      Mgr. Milan Ritschel 
       Petr Slanina 
      Veronika Čmugrová 
      Dominik Vít 
 
 
 
 
 



PŘEHLED OBORŮ ŠKOLY ZA ŘAZENÝCH VE ŠKOLSKÉM REJST ŘÍKU 

 

41-46-M/01  LESNICTVÍ 
16-12-M/01  EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
75-41-M/01  SOCIÁLNÍ ČINNOST 
68-42-M/01                   BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST 

29-53-H/01  PEKAŘ 

65-51-E/02  PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ 
75-41-E/01  PEČOVATELSKÉ PRÁCE 
41-56-H/01  LESNÍ MECHANIZÁTOR  
41-56-E/01  LESNICKÉ  PRÁCE 
41-46-M/01  LESNICTVÍ (dálkové studium) 
 
 
 Z pohledu vedení SLŠ a SOŠS Šluknov byl školní rok 2012/2013 organizačně velmi náročný. Školní 
rok začal úvodním soustředěním pro první ročníky. Poprvé i pro učební obory. Poté začal nábor žáků s 
vědomým obrovského poklesu vycházejících z deváté třídy. Dále pak dokončení vnitřní rekonstrukce 
dílen Mlýnská ulice. Rekonstrukce prostor posilovny a cvičebního sálu pro nový obor Bezpečnostně 
právní činnost. Přípravo projektu na úpravu zeleně u dětského hřiště ve Šluknově. V říjnu se nám 
poprvé podařilo zorganizovat mezinárodní trubačskou soutěž, která doposud probíhala pouze v režii 
Pražské Lesnické fakulty. Záštitu převzal hejtman ústeckého kraje pan Bubeníček. Celá akce proběhla 
výborně a škola obdržela několik děkovných dopisů. V prosinci se naši trubači účastnili koncertu 
České myslivecké vánoce v pražském Rudolfinu.  I celý školní rok byl protkán řadou školních 
nadstandartních aktivit i mimoškolních událostí. Velký úspěch jsme opět dosáhli ve středoškolské 
odborné činnosti. Poprvé v naší historii jsme dosáhli třetího místa na soutěži mladý 
dřevorubec.  Samozřejmě nelze zapomenout na přípravu nouzového režimu ubytování pro další školní 
rok, v důsledku přestavby domova mládeže Sukova. 

Výborně se osvědčilo zřízení místa - školního psychologa, což se povedlo díky projektu EU Peníze 
středním školám. Snížily se projevy sociálně patologických jevů a podařilo se zastavit odchod žáků se 
špatnou motivací k výuce. 

V závěru školního roku na školu přijela Česká školní inspekce. Závěry jejich zjištění jsme pozitivně 
přivítali a na nedostatcích jsme okamžitě začali pracovat. 

Škola je zapojena do projektové činnosti UNIV 2 Ústeckého kraje v oblasti lesnictví, gastro oborů i 
sociální činnosti. Dále pak realizujeme projekty v programu OPVK (operační program vzdělávání pro 
konkurenceschopnost) – tvorba nového vzdělávacího programu – Další vzdělávání lesních 
mechanizátorů,  Učíme se za školou a Šance pro Šluknovský výběžek, kde jsme partnery varnsdorfské 
střední školy. Nehledě na to, že již 14. rokem realizujeme  ekologické projekty pro město Šluknov. 
V tomto roce to byl projekt - Revitalizace zeleně u nového dětského hřiště na sídlišti. Dále pak se nám 
v této oblasti podařilo, po letech tvrdé práce, zrekonstruovat jednu novou plochu v arboretu.  Nesmíme 
zapomenout na mezinárodní projekt GLOBE Games a projekt otvírání studánek. 

Materiálně technické zabezpečení školy se podařilo zlepšit hlavně v oblasti odborného výcviku, kde 
byla dokončena rekonstrukce objektu dílen – nové ponky a vybavení. Byla pořízena  jiná vozidla na 
lesní práce.  



Všechny třídy na budově T.G.M. jsou vybaveny novým školním nábytkem, pokračuje nákup 
interaktivních tabulí a zajištění WIFI připojení internetu ve všech prostorách školy i domova mládeže.  
Na domově mládeže došlo v průběhu letních prázdnin k vystěhování prostor a zahájení rekonstrukce 
včetně  půdní vestavby čímž dojde ke zkapacitnění objektu. 

Za velký úspěch považujeme udržení počtu žáků ve škole, vzhledem k populační křivce .  

Za hlavní úkol do budoucna považuje vedení školy narovnání přátelských vztahů ve sboru, dále mezi 
učiteli a žáky a žáky samotnými a dále zachování stávající úrovně výchovy a vzdělávání.  

 

PŘEHLED AKTIVIT A PREZENTACE ŠKOLY 

- Mezinárodní seminář v Chorvatsku –  The tree Ring Project - ekologie lesa za účasti španělských, 
norských, finských partnerských škol 

- Setkání partnerských škol – Španělsko, Norsko, SLŠ a SOŠS ve Šluknově 
- Účast  v krajském kole ekologické olympiády – 9 žáků 
- Oslavy sv. Huberta a Hubertská mše 
- Mistrovství ČR Dřevorubec Junior – 1. Místo v kombinovaném řezu – P. Koniakowský 
- Mezinárodní seminář trubačů v Prešově 
- Pohár ředitele – celoroční sportovní soutěž 
- Den otevřených dveří v arboretu 
- Koncert trubačů – Vánoční koncert v Rudolfinu Praha 
- Koncert našich trubačů a členů České filharmonie na Šluknovském zámku ke Dni učitelů 
- Majáles a Den dětí pro mateřské školy 
- Mezinárodní soutěž trubačů ve Šluknově 
- Organizace soutěží pro seniory Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa 
- Poradenské centrum v naší škole pod záštitou Oblastní charity Rumburk 
- SOČ – okresní kolo – 10 žáků umístěných na 1. – 3.místě dle kategorií 
- SOČ – krajské kolo – 3 žáci umístěni na 1. – 3. místě dle kategorií 
- Český pekař roku – Junior – účast l žák 
- Seznamovací tábor pro 1.ročníky 
- Organizace soutěže DUHA pro žáky základních škol 
- Podzimní střelecký pohár 
- Realizace projektů OPVK – Šance pro Šluknovský výběžek, Učíme se za školou, Další vzdělávání 

lesních mechanizátorů, EU – šablony pro SŠ 
- Projekt Globe Games – pořádání školního kola a účast v celostátním projektu 
- Účast v celostátních sbírkách pro organizace Život dětem,  Světluška aj. 
 

 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLN Ě PATOLOGICKÝCH JEV Ů 

Hlavními cíli služeb poskytovaných ve škole jsou poradenská, metodická a informační činnost 
zajišťovaná školním psychologem, výchovným poradcem a preventistou sociálně patologických jevů 
zaměřena na prevenci těchto jevů v chování žáků. 
K prioritám prevence nežádoucích jevů patří snaha minimalizovat rizika a vlivy jež narušují zdravý a 
bezproblémový vývoj žáků – zdravý životní styl, multikulturní výchova, vytváření pozitivního klimatu 
ve škole. Kromě dohody se zdravotnickým personálem o možnostech testování na nežádoucí látky 
v organizmu se snažíme vyplnit volný čas žáků sportovními a jinými zájmovými útvary. 
V oblasti prevence spolupracujeme s městem Šluknov, dále pak s Centrem pro léčbu závislostí – TEEN 
Chalange. Důraz je kladen také na pozitivní  ovlivňování  přechodu žáků ze ZŠ do nového kolektivu -  



úvodní soustředění pro první ročníky ve středisku Natura Rumburk  - adaptační pobyt, sebepoznání, 
komunikace a prevence šikany. 
 

 

ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

V průběhu roku proběhla kontrola ČŠI na naší škole.  

 

 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY  

 

Celá koncepce je zpracována podle základní osnovy: 

1) Kde jsme →  2) Kam se chceme dostat → 3) Co pro to uděláme 

1) Kde jsme 

Analýza současného stavu ( počátek roku 2007) je podrobně zpracován v Projektu vytvoření 
páteřní školy ve Šluknově. Proto se již zaměřím pouze na změny, ke kterým došlo po sloučení 
škol.  
Po počáteční rivalitě pracovních kolektivů obou škol v průběhu rozhodování o jejich 
slučování došlo nyní již ke stabilizaci situace. Je pouze třeba zajistit, aby vztahy byly 
rovnocenné a nedocházelo k nadřazování jednoho z kolektivů.  
V současné době přetrvávají problémy se zajištěním kvalifikovaných vyučujících cizích 
jazyků. Sloučením škol se podařilo snížit počet nekvalifikovaných pedagogických 
pracovníků, došlo ke stabilizaci pedagogického sboru.  
2) Kam se chceme dostat 

Naším cílem je ve spolupráci se zaměstnanci školy, Úřadem práce, městem Šluknovem a 
Krajským úřadem vytvořit ve Šluknově nadregionální střední školu s uceleným lesnickým a 
sociálním zaměřením. 
Vyjdeme-li z polohy školy, musíme vzít v úvahu 3 dominantní ukazatele ovlivňující chod 
školy.  
Prvním je sociální složení obyvatel Šluknovského výběžku ( velký počet obyvatel s pouze 
základním vzděláním, vysoká nezaměstnanost). Z tohoto důvodu je nutné nabízet studentům 
učební a studijní obory v blízkosti jejich bydliště, bez nutnosti dalekého dojíždění.  
Druhým faktorem je  velké množství lesních celků a jejich ekonomické obhospodařování. 
Z tohoto důvodu má škola jedinečnou šanci stát se školou vychovávající zaměstnance pro 
lesnický provoz na všech úrovních. Lesní dělník, dělnice – dvouletý učební obor, 
mechanizátor lesní výroby – tříletý učební obor, lesník – čtyřletý maturitní obor, popř. 
absolvent vyššího studia – diplomovaný specialista. Obory by byly vzájemně propustné. 
V úvahu je nutno brát i podporu ministerstva zemědělství a Odborového svazu pracovníků 
v lesnictví, kteří neustále poukazují na zvyšující se množství úrazů v lesnictví v důsledku 
nízké kvalifikovanosti pracovníků. Se školami tohoto typu jsem se poprvé setkal při 
zpracovávání diplomové práce při studiu rakouského lesnického školství. Tento systém již 
převzaly i další lesnické školy – v Trutnově, Písku a Žluticích. Tudíž jsem přesvědčen, že 



nemá smysl se tomuto procesu bránit. V pedagogickém sboru má tento proces podporu, navíc 
předpokládám využití zkušeností pedagogů Střední školy sociální s výukou učebních oborů. 
Samozřejmě významným faktorem je regionální poptávka na trhu práce po absolventech 
těchto oborů. 
 Dalším neméně závažným faktorem je velké množství ústavů sociální péče a domovů 
důchodců ve Šluknovském výběžku. V důsledku změn zákona o sociálních službách 
č.108/2006 Sb. se jeví maturitní obor sociální péče jako perspektivní a tudíž ho bude budoucí 
management silně podporovat. 
 

 

3) Co pro to uděláme 

A) Klima školy 

� pokračovat v konání výjezdních zasedání zaměstnanců školy  (výměna   informací, 
propojení kolektivů původních škol) 
� snaha o co největší propojení pedagogů obou budov škol – provázání úvazků – tak aby 

vznikl jeden pracovní kolektiv 
� klást důraz na spolupráci s rodiči studentů, zejména u rodin sociálně slabších se 

pokusit zvýšit jejich zájem o činnost školy  
� posílit úlohu třídního učitele, dbát na jeho další vzdělávání 
� vytváření podmínek pro společnou grantovou činnost – propojení realizačních týmů 
� zapojit všechny pracovníky do mimoškolních aktivit – arboretum, ČSOP, činnost 

Domovů mládeže 
B) Image školy 

� udržet a nadále rozvinout vysoký standard služeb poskytovaných školou ( informační 
středisko, ubytování, stravování, společenské akce pro město a okolí, soutěže pro děti 
ze ZŠ atp.) 
� zvýšený důraz klást na různé formy poskytování informací veřejnosti ( spojení 

webových stránek škol a jejich pravidelná aktualizace,  vytvoření informační tabule ve 
městě, zapojení studentů školy sociální do redakční rady školního časopisu) 
� navázat na současné tradice (majáles, Hubertská jízda atd.) a snaha o vytvoření 

nových tradic vedoucích k posílení vztahu pedagogů, žáků, rodičů a ostatní veřejnosti 
ke škole (např. soutěž pro děti z ÚSP – zapojení studentů střední školy sociální) 

C) Organizace a řízení 

� dát větší prostor pracovníkům vyjádřit se ke koncepci rozvoje a k řízení školy, více je 
do tohoto procesu zapojit 
� nově vytvořit metodické orgány pro odborné i všeobecné učitele, posílit jejich úlohu, 

vytvořit novou koncepci jejich činnosti, která bude více odpovídat změnám ve školství 
( školní vzdělávací programy) 

� v rámci posílení kompetencí jednotlivých pracovníků klást větší důraz na osobní 
odpovědnost 
� vytvořit jednotný systém řízení pro celou školu ( odpovědnost, náplň práce, zástupnost) 

D) Ekonomika a materiální vybavení 

� udržet rozsah doplňkové činnosti, příjmy z této činnosti využít pro rozvoj organizace 
(arboretum, propagace..) 



� v odměňování pracovníků udržet standard, prosadit a posílit diferenciaci 
v odměňování na základě výsledků práce a kontrolní činnosti 
� vytvořit časový harmonogram odstranění technických závad na budovách a dalším 

majetku 
� postupně modernizovat počítačovou síť v kabinetech 
�  

E) Výchovně vzdělávací proces 

� ve spolupráci s ÚP a KÚ vytvořit systém učňovských oborů, které jsou perspektivní 
pro daný region a Ústecký kraj, s maximálním ohledem na zachování nabídky oborů 
pro žáky ZŠ se slabým prospěchem 
� zachovat stávající maturitní obory v plném rozsahu 
� posílit odbornou pedagogickou práci s problémovými žáky – více je zapojit do 

třídních a školních aktivit, pravidelně diagnostikovat klima ve třídních kolektivech, 
k jeho zlepšení využít spolupráce třídního učitele s výchovným poradcem i 
pedagogicko- psychologickou poradnou 
� klást důraz na vzdělávání učitelů v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
� při výuce využívat metody práce kladoucí důraz na názornost, aktivitu žáků 
� zdokonalit systém praxí (minimalizovat počet odloučených pracovišť) 

F) Personalistika 

� zajistit kvalifikované pracovníky pro výuku cizích jazyků 
� připravit dlouhodobou koncepci dalšího vzdělávání  v souladu s prognózou změny 

výchovně-vzdělávacího procesu 
� optimalizovat počet ostatních zaměstnanců školy v souladu  s počtem žáků 
� vytvořit perspektivní plně kvalifikovaný kolektiv 

 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ 

Během školního roku proběhly tyto rekvalifikační kurzy: 

Pracovník údržby veřejné zeleně  - l kurz - 16 účastníků (pro město Šluknov) 
Pracovník v sociálních službách – 2 kurzy – 28 účastníků 
Základní kurz obsluhy motorové pily a křovinořezu -   3 kurzy – 24 účastníků 
 
 
PARTNERSKÉ ORGANIZACE ŠKOLY: 

- Město Šluknov 
- Partnerské město Terezín 
- ZO ČSOP Šluknov 
- LČR Rumburk 
- Košťany Holding 
- Oblastní charita Rumburk 
- Lesy Bělá pod Bezdězem 
- Haback Šluknov 
- Husquarna Praha 
- Policie ČR, Krajské ředitelství Ústí nad Labem 
- Uniles a.s. 
- Bažantnice Budyně nad Ohří 
- Obora Vříšek 
- MÚ Šluknov 
- MÚ Rumburk 



- NP České  Švýcarsko 
- CHKO Lužice Hory 
- MÚ Varnsdorf 
- MÚ Jiříkov 
- Městské lesy Rumburk 
- Lesy Česká Lípa 
- Pila Šluknov 
- Natura Rumburk 
- Venezia, Brodinová 
- Cukrářská výrobna Kristen Jiříkov 
- Albert Varnsdorf 
- Limma Česká Kamenice 
- Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ŽÁK Ů 

 

Maturity 
 
 Počet žáků u 1. MZ Počet žáků u opravné MZ 
Prospěli s vyznamenáním 0 0 
Prospěli  18 12 
Neprospěli 16 12 
 
 
 
Závěrečné zkoušky 
 
 Počet žáků u 1. ZZ Počet žáků u opravné ZZ 
Prospěli s vyznamenáním 1 0 
Prospěli  19 7 
Neprospěli 3 0 
 
 
 
 Prospěch žáků 
 

Prospěch 1.pololetí 2.pololetí 
maturitní 

obory 
učební 
obory 

maturitní 
obory 

učební 
obory 

Celkem 160 127 166 122 

prospěli s vyznamenáním 
 

4 2 4 4 

prospěli 75 40 148 82 



neprospěli: 
 

39 28 14 26 

nehodnoceni 
 

42 57 0 0 

 
Chování žáků 
 

a) klasifikace chování  
 

Chování 1. pololetí 2. pololetí 
velmi dobré 254 251 
uspokojivé 21 25 
neuspokojivé 8 9 
podmíněné 
vyloučení 

4 3 

vyloučení 0 0 
 
 

b) zameškané hodiny 
 

Zameškané 
hodiny 

1. pololetí 2. pololetí 

celkem neomluvené celkem neomluvené 
celkem 25994 2606 21913 3511 

 
 
 
       Účast žáků v soutěžích 
 

a) vědomostní soutěže 
SOČ krajské kolo  

      b)  sportovní soutěže 
      c)  umělecké soutěže 
 
     (uvést dosažené úspěchy žáků škol v jednotlivých druzích soutěží v daném školním roce) 
 
 
 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
    * včetně přijetí v dalších kolech přijímacího řízení  
               
       b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků   
    
            přihlášeno (počet přihlášek do 1. kola přijímacího řízení): 
 

Sociální 
činnost 

Lesnictví Ekologie 
a životní 
prostředí 

Bezpečnostně 
právní 
činnost 

celkem 

26 25 7 41 99 



 
 
             
      přijato po 1. kole přijímacích zkoušek :     
  

Sociální 
činnost 

Lesnictví Ekologie 
a životní 
prostředí 

Bezpečnostně 
právní 
činnost 

celkem 

26 25 0 30 81 
 
 
           přijato celkem  ( tj. včetně přijetí v dalších kolech přijímacího řízení) :   
  

Sociální 
činnost 

Lesnictví Ekologie 
a životní 
prostředí 

Bezpečnostně 
právní 
činnost 

celkem 

26 39 0 28 93 
 
   
 
 
       c)  do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přihlášeno a přijato :     
 

OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků 
Lesní 

mechan
izátor 

Pek
ař 

Lesnic
ké 

práce 

Pečovatel
ské  

služby 

Práce 
ve 

stravov
ání 

Lesní 
mechanizá

tor 

Pek
ař 

Lesnic
ké 

práce 

Práce 
ve 

stravov
ání 

Pečovatel
ské 

služby 

počet 
přihlášek 

15 7 2 11 9 5 6 5 2 1 

přijatých 
celkem 

15 7 2 11 9 5 6 5 2 1 

 
 
 
 
     f)  další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy 
          (dle zákona č.563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů)     

 
- kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a 

v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem : 
 

 
Název akce školící instituce počet 

účastníků 
časový 
rozsah 

Motivačně metodický seminář 
pro autory článků v sekci SOV 

NÚOV 18 3 

 

 



    

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 

Pracovníci fyzické osoby přepočt.prac. fyzické osoby  přepočt.prac.  
k 30.6.2012 k 30.6.2012 k 30.6.2013 k 30.6.2013 

pedagogičtí celkem 
z toho: vychovatelé 
             učitelé OV 

41 38,28 39 36,02 

4 4,5 4 3,5 
8 5,63 10 8,38 

nepedagogičtí celkem 
v tom: provozní 
           pracovníci ŠJ 

15 13,46 13 12,5 
7 7 9 8,5 
5 4,5 4 4 

celkem 56 51,74 42 48,52 
 
  
 
 

    Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví   (fyz.osoby) 
 

Věk Zaměstnanci celkem 
ženy muži celkem % 

do 20-ti let včetně 0 0 0 0 
21 – 30 let 2 3 5 9,8 
31 – 40 let 6 7 13 25,5 
41 – 50 let 11 6 27 52,9 
51 – 60 let 8 8 16 31,37 
61 let a více 
    z toho:důchodci 

1 0 1 1,96 
1 0 1 1,96 

celkem 27 24 51 100,00 
% 52,94 47,05 100,00 X 

 
    Průměrný věk zaměstnanců školy je 46,44 let 

 

  

          
     

Věk Pedagogičtí zaměstnanci  
ženy muži celkem % 

do 20-ti let včetně 0 0 0 0 
21 – 30 let 2 3 5 12,82 
31 – 40 let 4 6 10 25,64 
41 – 50 let 6 4 10 25,64 
51 – 60 let 6 8 14 35,9 
61 let a více 
    z toho:důchodci 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

 
celkem 18 21 39 100,00 
% 46,15 53,85 100,00 X 
 
     Průměrný věk pedagogických zaměstnanců školy je 46,87 let 



 
                   
     

 
     

     Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (k 30.6. 2013) 
     (podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých  
      zákonů) 
 

Pedagogičtí pracovníci Kvalifikovaní  Nekvalifikovaní  
počet % z celku počet % z celku 

Učitelé 20 80,00 5 20,00 
   Učitelé OV 7 70,00 3 30,00 
Vychovatelé 4 100,00 0 0,00 
 

 

ODBORNÝ VÝCVIK A PRAXE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012 - 2013 

1. Činnost na úseku školního polesí a činnost odborného lesního hospodáře 

a) Zajištění odborné praxe a odborného výcviku žáků školy v činnostech 

� motomanuální těžba a moderní těžební technologie 
� doprava dřevní hmoty 
� práce v lesních školkách a na skladech dřevní hmoty 
� péče o lesní kultury a nárosty 
� výchova lesních porostů z hlediska trvale udržitelného zdroje suroviny 
� ochrana lesních kultur proti biotickým a biotickým činitelům 
� údržba lesní dopravní sítě 
� strážní služba a protipožární ochrana lesa 
� zásady podpory přirozené obnovy lesních porostů 
� dodávky dřevní hmoty odběratelům a obchod dřevní hmotou 
� péče o lesní zvěř a myslivecká zařízení 

 

b) Zajištění výzkumných pracovišť pro zpracování závěrečných a ročníkových prací žáků pod 

    odborným vedením učitelů a externích konzultantů 

c) Organizace odborných seminářů a exkurzí pro odbornou lesnickou veřejnost a organizace 

    informativních setkání laické veřejnosti, s ukázkami hospodaření, výukové dny pro žáky 

    základních škol  

d) Realizace rekvalifikačních kurzů, školení a pilotáží nových vzdělávacích programů 

e) Zajištění výzkumných ploch, demonstračních pracovišť a výzkumných pracovišť pro  

    učitele odborných předmětů, umožňující výuku v rámci předmětových cvičení 



d) Zajištění technicko- hospodářské praxe žáků v činnostech 

� činnosti, plynoucí z funkce odborného lesního hospodáře 
� činnosti, plynoucí z funkce lesní stráže 
� práce s lesním hospodářským plánem a osnovou 
� řízení lesního provozu  
� organizace pracovních postupů a vedení pracovních týmů 
� ekonomika lesnického provozu 
� plánování a realizace lesních staveb 
� aplikace platné legislativy v konkrétních lesnických činnostech 
� vedení lesní hospodářské evidence a plánování jednotlivých činností 
� lesnická projekční činnost 

 

 

Přehled činností dle zhotovitelů: 

Činnost Celkem 2012-2013 Provedla škola Provedli dodavatelé 

Lesní těžba 1428 m3 75% 25% 

Přiblížení dřeva 1428 m3 20% 80% 

Zalesnění 4,51 ha 98% 2% 

Ochrana – buřeň 14,25 ha 75% 25% 

Ochrana – zvěř 13,58 ha 95% 5% 

Ochrana – klikoroh 3,17 ha 100% 0% 

Ochrana – hlodavci 1,25 ha 100% 0% 

Příprava půdy 0,33 ha 100% 0% 

Ochrana – kůrovec 2300 kontrol 100% 0% 

Prostřihávky 11,64 ha 95% 5% 

Prořezávky 8,39 ha 80% 20% 

Výřez plevelných.dř. 5,22 ha 100% 0% 

Úklid klestu 1428 m3 95% 5% 

Stavba oplocení 0,65 km 100% 0% 

Likvidace oplocení 0,15 km 100% 0% 

Údržba lesní sítě 2,58 km 100% 0% 

Likvidace odpadků 80 hodin 100% 0% 



Strážní služba 620 hodin 100% 0% 

Odvoz dřeva 1428 m3 0% 100% 

 

2. ČINNOST ŠKOLNÍ HONITBY 

 

Základní údaje: výměra 1001 ha (zemědělská půda 287 ha, lesní půda 667 ha, vodní plocha 2 ha, 
ostatní pozemky 45 ha), honitba je pronajatá od LČR s.p. Školní honitba hospodaří s vyrovnaným 
rozpočtem. 

Cíle honitby: 

1. Praktický objekt pro prezentaci teoretických a prakticky poznatků získaných při výuce 
myslivosti (chov zvěře, péče o zvěř, ochrana zvěře a lov zvěře), zoologie (znalost zvěře a její 
biologie), biologie (obecné poznatky), praxe (přikrmování, stahování, rušení zvěřiny, stavby 
mysliveckých zařízení, spoluúčast na organizování školních honů a naháněk), zemědělství a 
ekologie (políčka, louky, pastviny), botanika (plodonosné a okusové dřeviny, byliny a trávy), 
částečně pěstování lesů (školkařtví, obnova lesa), ochrany lesa (ochrana dřevin, biotopu aj.), 
hospodářská úprava lesa (používání porostních map a orientaci). Formou praxe a 
předmětových cvičení bylo pokryto cca 80% objemu prací v honitbě, zbytkem se na chodu 
honitby podílejí pedagogičtí pracovníci 
 

2. Motivační a výchovný nástroj pro žáky v podobě získaní povolenky k lovu a tím se sami 
žáci podílejí na plnění plánu lovu 
 

3. Objekt pro zpracování maturitních a seminárních prací nejvíce využívá předmět zoologie, 
myslivost, méně pak botanika a ochrana lesa. Roční počet prací se pohybuje okolo 9, kdy žáci 
pod vedením odborného pedagoga zpracovávají konkrétní otázku zvolené problematiky 
 

4. Objekt pro výzkumnou činnost odborných učitelů, následné zpětné využití poznatků pro 
výuku odborných předmětů, maturitních prací žáků, prezentací poznatků v odborných kruzích 
a mediích 
 

5. Počet vydaných povolenek k lovu ve školní honitbě byl 24 
 

6. Za účelem výstavbu nových mysliveckých zařízení a údržbu stávajících zařízení bylo 
odpracováno 240 hodin brigád 
 

7. Společné lovy organizované ve školní honitbě Knížecí 
 



07.11.12 hon  18 střelců, 32 honců, žádný úlovek 

24.11.12 naháňka 55 střelců, 17 honců, ulovena 1 laň a 1 sele 

12.12.12 naháňka 19 střelců, 26 honců, uloveno 6 selat 

 

Lov ve školní honitbě: 

Zvěř jelení 

Druh Plán Lov 

Jelen 5 3 

Laň 2 6 

Kolouch 1 4 

Celkem 8 13 

 

Zvěř dančí 

Druh Plán Lov  (úhyn) 

Daněk 3 2 

Daněla 4 4 (1) 

Danče 3 3 (2) 

Celkem 10 9 (3) 

 

Zvěř srnčí 

Druh Plán Lov  (úhyn) 

Srnec 8 8 (1) 

Srna 6 6 (2) 

Srnče 9 9 (1) 

Celkem 23 23 (4) 

 

Zvěř černá 



Druh Plán Lov   

Kňour 0 0 

Bachyně 0 0 

Lončák 7 14 

Sele 9 20 

Celkem 16 34 

 

Šelmy 

Druh Lov 

Liška 31 

Jezevec 7 

Kuny 9 

Kočka 4 

Psík mývalovitý 1 

 

 

 

 

Přehled zvěřiny 

 

Zvěřina celkem 2001 kg 

Výnos zvěřiny na honitbu 1,99 kg/1ha 

 

 

3. ODBORNÁ PRAXE A ODBORNÝ VÝCVIK 

a) Obor Sociální činnost, Pečovatelské služby:     

 Sociální činnost        



          V prvním a druhém ročníku absolvují žáci tři týdny odborné praxe. První a druhý 
 týden v Chráněné dílně u Markétky ve Šluknově, studenti se zde zapojují do aktivit 
 s postiženými klienty, třetí týden odborné praxe probíhá v Domově pro seniory  
 Šluknov - Krásná Lípa, zde poznají práci na odděleních a mají možnost  účastnit se 
 pod vedením sociální pracovnice ergoterapie s uživateli. 
          Ve třetím ročníku probíhá odborná praxe u smluvních partnerů – BOZP Brtníky, 
 Integrační centrum Horní Poustevna, Krizové centrum Rumburk a Dětský domov 
 Lipová. Ve čtvrtém ročníku se odborná praxe realizuje ve Speciální škole ve  
           Šluknově. 
 
          Pečovatelské služby 
          Odborný výcvik je zajištěn na smluvním pracovišti Domov pro seniory Šluknov – 
 Krásná Lípa. Zde žáci pod vedením učitele odborného výcviku pracují na jednotlivých 
 odděleních, v prádelně a v kuchyni. 
   

EXKURZE obor ů Sociální činnost a Pečovatelské služby 

Září  Domov pro seniory Šluknov 
  Chráněná dílna Šluknov 
  Sluníčko Varnsdorf 
 

Říjen  Dětský domov Lipová 
  ÚSP Lobendava 
 

Listopad Domov pro seniory Jiříkov 
  MÚ Šluknov 
 

Leden         Domov pro seniory Krásná Lípa 
  MÚ Rumburk 
  BOZP Brtníky 
 

Únor  Integrační centrum Horní Poustevna 
  Speciální škola Gabriely Pelechové 
 

Březen     ÚSP Brtníky 
  MÚ Varnsdorf 
 

Duben           Sluníčko Varnsdorf 
  Chráněná dílna Šluknov 
 

Květen  Domov pro seniory Filipov 
  Domov pro seniory Šluknov 
  MÚ Šluknov 
 



 

   

b) Obor Lesnictví, Ekologie a životní prostředí, Lesní mechanizátor, Lesnické práce: 

Odborná praxe je v převážně zajištěna na Školním polesí, kde žáci řeší praktické  situace v činnostech 
lesnických a ochrany prostředí. Žáci učebních oborů vykonávají  odborný výcvik v lesních 
porostech a také ve školních dílnách. Dále je praxe  organizována u smluvních partnerů státního i 
soukromého sektoru v oblasti  lesnické, myslivecké a ochrany přírody a prostředí. Žáci se zde pod 
vedením odborníků z lesnického provozu účastní všech lesnických činností. 

Odborné praxe probíhají u následujících smluvních partnerů.  LČR s.p., Uniles a.s., Bažantnice 
Budyně nad Ohří, Obora Vřísek, MÚ Šluknov, MÚ Rumburk, NP České Švýcarsko, CHKO Lužické 
hory, MÚ Varnsdorf, MÚ Jiříkov, Městské lesy Rumburk, Košťany holding, Lesy Bělá pod 
Bezdězem, Lesy Česká Lípa, Pila Šluknov 

 

EXKURZE Lesnictví, Ekologie a životní prostředí, Lesní mechanizátor a Lesnické práce 

Září  Košťany Holding a.s. – hospodaření v bukových porostech  
  Uniles a.s. školkařské středisko - prohlídka školkařského provozu  
 
Říjen  Pila Šluknov s.r.o. – pilařský provoz, vybavení, technologie 
  MÚ Šluknov – referát životního prostředí 
 
Listopad Košťany holding – práce na zakládání oborního chovu 
  Bažantnice Budyně nad Ohří – provoz bažantnice, organizace honu 

Prosinec Uniles a.s. – ukázka práce lesní lanovky a vyvážecího traktoru 

Leden  MÚ Rumburk – referát životního prostředí a státní správa myslivosti 

  Lesy Bělá pod Bezdězem – ukázky přípravy ploch pro přirozenou obnovu 

Duben  Uniles a.s. školkařské středisko – vyzvedávání sazenic, evidence a expedice 

  Obora Vřísek – ukázky oborního chovu zvěře 

Květen  Lesy ČR, lesní správa Litvínov – pěstování dřevin v imisních oblastech 

  Národní park Podyjí -  hospodaření v národním parku 

Červen  Národní park České Švýcarsko – přednáška vlk a rys v severních Čechách 

  Lesní správa Rumburk – přirozená obnova lesa 

c) Obor Pekař, Práce ve stravování: 

Odborný výcvik u oboru pekař je vykonáván na smluvně zajištěných pracovištích tak, aby 
bylo zabezpečeno plnění ŠVP a aby byly zajištěny maximální požadavky dané hygienickými 
normami. V prvním ročníku oboru pekař, žáci vykonávají praxi ve školní pekárně, kde se 



seznamují se základy pekařských dovedností a v dalších ročnících je odborný výcvik 
zajištěn  na smluvních pracovištích.  

 Odborný výcvik učebního oboru provoz společného stravování je zajišťován odbornou 
 činností ve školní kuchyni SLŠ a SOŠS ve Šluknově a Domovů pro seniory Šluknov – 
 Krásná Lípa. Hlavní část praktického vyučování je realizována ve školních cvičných 
 kuchyňkách, které jsou vybaveny nejen pro nácvik přípravy pokrmů, ale také pro 
 nácvik prostírání a servírování jídel a nápojů. 

 Mezi smluvní partnery patří:.  Venezia Brodinová, Cukrářská výrobna Kristen Jiříkov,  

Albert Varnsdorf, Haback Šluknov, Limma Česká Kamenice, Domovy pro seniory 
 Šluknov – Krásná Lípa, 

 

EXKURZE obor ů Pekař a Provoz společného stravování 

Září           Albert Varnsdorf 
  Sluníčko Varnsdorf 
      Domov pro seniory - kuchyně Šluknov  
 

Říjen             Haback Šluknov 
                   Starý Mlýn Rožany  
  Balaton Rožany 
                  Staročeská střelnice Varnsdorf 
 

Listopad       Pekárna Varnsdorf 
  Domov pro seniory – kuchyně Krásná Lípa 
 

Leden           Haback Šluknov 
                     Topos Šluknov 
 

Březen          Restaurace Jiříkov  
                  Venezie Rumburk 
 

Duben        Cukrárna Dolní Poustevna 
  Restaurace Klub Šluknov 
 

Květen  Ústav sociální péče – kuchyně Brtníky 
  Pekárna Česká Kamenice 
  Haback Šluknov 

 

d) Obor Bezpečnostně právní činnost: 

Odborná praxe probíhá formou specializovaných kurzů s propojením exkurze a prezentace 
sociálních partnerů z oblasti Integrovaného záchranného systému.  



Ve školním roce 2012-13 se uskutečnila 2 kurzy:  
 
a) Kurz lyžařský a záchranářský. Místo dislokace Jizerské hory - Kořenov. 7 dní. Kurz měl 3 
části: 1) výuka   lyžování  (sjezd, běh na lyžích), sněžnice (chůze, běh), přežití v horských 
podmínkách - budování  záhrabů , sněhových staveb, 2) posilování kondice   závody ve 
vyučovaných dovednostech   lyžování, sněžnice.  3) Exkurze a prezentace sociálních partnerů.  
Exkurze na stanici horské služby Rejdice - technika horské služby, lavinový pes. Zdravotní 
záchranná služba Tanvald, první pomoc na horách, prezentace Městské policie v Desné 
(služební kynologie, specifika výkonu služby v horách).   
 
b) Kurz přežití. Místo dislokace okolí Šluknova, Labské pískovce, Národní park České 
Švýcarsko.  Nácvik pochodu terénem ve dne a v noci. Orientace v terénu podle mapy, buzoly, 
navigace, hvězdné oblohy, příprava stravy z přírodních surovin, přespání ve stanu a bez stanu 
ve volném terénu. 
 
 
EXKURZE oboru Bezpečnostně právní činnost 

 
Říjen             Senát ČR 
                   Národní divadlo  
 
Listopad Městská policie Rumburk 
 
Prosinec Obvodní oddělení PČR Šluknov 
  Městská policie Šluknov 
 
Únor  Stanice hasičského záchranného sboru Šluknov 

Květen  Kriminalistická laboratoř Rumburk 
 

ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH 

Obor Lesní mechanizátor Hejnický dřevorubec     říjen 2012 
    Mistrovství ČR Dřevorubec Junior   duben 2013 
    Petr Koniakowský - 1. místo v kombinovaném řezu 
Obor Práce ve stravování Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu  prosinec 2013 
Obor Pekař   Junior pekař Pardubice     duben 2013 

 

HODNOCENÍ VMV ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 
 

1) Ubytování 
 

Pro chod školy je DM klíčovou součástí, neboť zde studují žáci i ze vzdálenějších regionů ČR. SLŠ a 
SOŠs Šluknov má k dispozici 2 budovy DM s celkovou kapacitou 100 lůžek (snížení kapacity 
v roce 2003 z důvodu hygienických norem). Vzhledem k úbytku žáků byli žáci řádného studia  



ubytováni na DMS a DMT ponechán k příležitostným ubytováním (žáci DS, srazy absolventů, různé 
školní akce, apod.).  

Na začátku školního roku (k 31.10. 2012 statistické hlášení) bylo ubytováno celkem 57 žáků (z 
toho 15 dívek), tj. o 16 žáků méně (-22%) než před rokem (73), což představuje 57% využití 
celkové kapacity obou DM.   

Ubytován byl každý žák, který projevil zájem a podal si přihlášku (i z okolí Šluknova). 

Během školního roku postupný úbytek žáků z DM:  k 31.1.13   - 52 

       k 31.3.13   - 50 

       k 1.6.13     - 34 (-maturanti) 

 Za celý školní rok úbytek 23 žáků, z toho: 

 - odchod z DM: celkem 26 žáků, z toho: 

     - maturanti a posl. r. učebních oborů k 1.6.13 po zakončení studia – 12 žáků 
                 - předčasné ukončení a přerušení studia, přechod na jinou školu – 5 žáků 

     - privát – 6 žáků 
                 - denní dojíždění z domova  – 3 žáci   

 - příchod na DM: celkem 3 žáci, z toho: 
        - přestup z jiné školy – 2 žáci 
        - příchod na DM z privátu – 1 žák 
 

Důvody úbytku žáků na DM: 1) špatný mediální obraz města Šluknov při náboru žáků  

        2) stále méně žáků ze vzdálenějších regionů z důvodu stejné či 
podobné nabídky vzdělávání v místě bydliště a vyšších finančních nákladů na dojíždění, 
ubytování a stravován 

 

2) Počty pracovníků DM 
 

Stav ped. pracovníků (vychovatelů) již před počátkem šk. roku snížen oproti loňskému stavu o 
1,0 úvazek, tj.: 

- fyzický počet pedag. pracovníků  4 (1 ZŘVMV, 2  skupinoví vychovatelé a 1 vychovatel). 

- přepočtených pedagogických pracovníků 3,5 (vychovatel bez VS 0,5 úvazku).  

U ost. kategorií pracovníků je skutečný stav oproti plánovanému výrazně nižší. Pro objektivnost 
však uvádím, že se na údržbě DM podílí částí údržba školy a částí ek. úsek.  

 Plán. počet pracovníků na DM:  pedag. 3,45      ost. 1,72 

Skut. přepočt. počet pracovníků:  pedag. 3,50   ost. 0,33 (úklid DM) 



Pro zajištění nočních služeb na DM  zřízena funkce nočního vrátného, která je zajišťována 
stávající úsekem VMV (2 sk. vychovatelé, každý 1 x týdně a 1 vychovatel na 0,5 úvazku 3 x 
týdně), celkem tedy 2 DPP a 1 DPČ). 

K 30.6.2013 byla pracovní smlouva u vychovatele na 0,5 úvazku změněna z doby určité na 
neučitou. 

 

3) Kvalifikovanost na úseku VMV 
 

Na úseku VMV pracují 4 pedagogičtí pracovníci (2 skupinoví vychovatelé, 1 vychovatel a 1 ZŘ 
VMV) – ZŘVMV a 2 sk. vychovatelé na plný úvazek, 1 vychovatel na 0,5 úvazku 

a 4 pracovníci na dohody (1 pracovník na mimořádná ubytování a 3 noční vrátní).   

Kvalifikovanost úseku VMV: 1 VŠ (ZŘ VMV,  + DPS + 4 semestrové studium „školský  

        management“ + roční studium „kompetence zást. ředitele“),  

    2 ÚSO (oba skupinoví vychovatelé) 

    1 vychovatel – chybí DPS, studium by měl dokončit    
     v příštím šk. roce 2013/14  

Úsek VMV (vyjma 1 vychovatele), splňuje kvalifika ční požadavky! 

 

 

4) Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity 
 

Pro přípravu žáků na vyučování slouží na DM studovna, která je vybavena také  počítači 
s připojením na internet včetně možnosti wifi připojení žáků na pokojích, kde si mohou žáci řešit 
domácí úkoly či se připravovat do školy (referáty, zápisy z praxí, apod.). Ve šk. roce 2012/13 
bylo k dispozici na DM celkem 10 PC (žákům 8, vychovatelům 2). Připojení k internetu DM včetně 
wifi připojení na pokojích žáků  přispívá k zkvalitnění přípravy některých žáků na výuku, na druhou 
stranu ale u některých žáků k pravému opaku, a to k monotónní činnosti práce s PC (sociální sítě, 
hry,projekce nekvalitních filmů, apod.).   
V tomto školním roce však přetrvávaly velmi časté problémy s připojením na internet  či WiFi a byly 
tak častou výhradou ze strany žáků, ale i vychovatelů. V květnu 2013 se podařilo tento nedostatek 
odstranit novým řešením připojení. 
 Klubovna je také vybavena kvalitním dataprojektorem s možností připojení na PC, který se hlavně 
osvědčuje při lektorské a přednáškové činnosti. 
Oproti minulým šk. rokům se stále zhoršují studijní výsledky žáků lesnických a hlavně sociálních 
oborů při stoupajícím komfortu pro jejich studijní přípravu (viz internet, wifi). Vysvětlení je stále 
zřejmě jediné, a to, že si škola stále nemůže tolik vybírat při přijímacím řízení žáků (škola se 
opět vrátila k p řijímacím zkouškám na všechny maturitní obory) jako v minulosti vzhledem 
k celospolečenskému úbytku žáků vycházejících ze ZŠ. 
Přes zvýšenou pozornost vychovatelů při práci s těmito žáky (pomoc se studiem dle svých 
možností, projekce povinné četby)  jsou výsledky ve škole horší. Žákům chybí samostatnost při 



přípravě na vyučování, vůle a snaha vynikat nad ostatní spolužáky. Spokojenost s průměrem a 
někdy i s podprůměrem („hlavn ě projít“) je fenoménem dnešní mladé generace a stále 
přetrvává. Těmto skutečnostem se přizpůsobuje práce vychovatelů, kteří  jsou nápomocni 
slabším žákům při přípravě na vyučování, snaží se pěstovat v žácích odpovědnost, 
systematičnost a touhu po dobrých studijních výsledcích. Samozřejmě každý podle svých 
odborných znalostí a zkušeností. Mnoha žákům je také vyjednáváno a umožňováno doučování 
po skončení výuky v odpoledních hodinách. Je však objektivní pravdou, že výsledky žáků ne 
vždy odpovídají úsilí pedagogů, kteří se snaží tento trend nedostatečného prospěchu zvrátit. 
 
Hlavní náplní VMV jsou vzdělávací a volnočasové aktivity, které jsou žákům nabízeny na 
principu dobrovolnosti . 

Pro zájmovou činnost na DM je využíváno vlastních zařízení školy a DM (vybavené posilovny, 
herny stolního tenisu, kulečníky, stolní fotbal, klubovny, vzduchovková střelnice, psinec,  sokolnický 
areál, malá tělocvična a hřiště školy ) nebo v rámci finančních možností i zařízení „cizích“ 
organizací (KD Šluknov včetně zámku, pronájem tělocvičny ZŠ Šluknov, bazén Rumburk, pronájem 
bowlingové dráhy Šluknov, KD Rumburk, divadlo Varnsdorf, KD Staré Křečany, horolezecké stěny 
v Novém Boru a Krásné Lípě, a pod.) 

Ve školním roce 2012/13 pracovaly tyto pravidelné zájmové útvary: 

 

  Zájmový útvar   průměrný počet žáků 

  Kopaná, sálová kopaná    17 
  Odbíjená     12 
  Košíková        10 
                          Florbal        8  
  Sokolnický       7 
  Myslivecký      10 
  Střelecký        6 
  Sebeobrana        8 
  Trubači (lesnice a borlice)      7 

Plavání            8  
Bowling        6 
Badminton        4 
Jezdecký        5 
Divadelní (1.pololetí)       5 
Stolní tenis        4   

                            117 
 

Celkem se tedy ve šk. roce 2012/13 zapojilo do 15 zájmových útvarů DM 117 žáků (v průměru 8 
žáků na zájmový útvar). Počet žáků aktivně pracujících v zájmových útvarech se oproti 
minulému školnímu roku zvýšil o 1 žáka.  

Vzhledem k nižšímu počtu ubytovaných žáků na DM oproti minulému školního roku a negativnímu 
trendu stále přibývajícího konzumního způsobu života mladých se jedná o relativně dobrý výsledek 
(úbytek žáků na DM oproti minulému školnímu roku činil 22%!). K nejaktivn ějším žákům za školní 
rok 2012/13 na DM patřili – Rycko, Votápková, Šín 1.L, Jaroši 1.BP, Chmelík 2.L, Bilík a Vencl 
2.LM,Verbný 3.L a Baťková ze 4.E.   



Je samozřejmě i vizitkou konkrétního vychovatele, jak se mu daří motivovat žáky k aktivnímu 
využívání volného času. Vychovatel musí do budoucna nabízet stále atraktivnější zájmovou činnost, 
více ji „prodávat“ (propagovat a vysvětlovat), více promýšlet obsah a dávat větší samostatnost žákům 
při organizování akcí VMV. 

Některé další aktivity VMV ve šk. roce 2012/13: 

- „Pohár ředitele“ – celoroční sportovní soutěž tříd (nově systém 4 turnajů podzim x jaro):   

1. místo - 1.BP 

                                       2. místo - 1.SO 

   3. místo - 2.L 

- 13 přednášek a besed (psychohygiena studia, bezpečný sex, prevence drogové závislosti,                                                         
cestopisné přednášky, kriminalita mládeže, výchova k toleranci a proti rasismu, základy 1. pomoci, 
mládež a právo, výskyt rysa a vlka ve Šluknovském výběžku, znaková řeč, apod.) 

- účast sokolnického kroužku na akcích reprezentujících školu (Opočno, myslivecké akce,   
  výstavy škol, akce LČR, nábor, „dny otevřených dveří“ školy, arboreta, atd.) 
- sportovní turnaje (kopaná, odbíjená, florbal, nohejbal, stolní fotbal, šipky, šachy,  
   kulečník, stolní tenis, vybíjená,) 
- návštěva divadelního představení v KD Rumburk (28.1. „Přes přísný zákaz dotýká se  
  sněhu“ – 50 žáků) 
- myslivecká činnost - instalace okresní myslivecké výstavy trofejí (duben 2013 – zámek), 
   účast na soutěžích ve vábení jelenů (Lysá n.L, Šluknov), asanace krmelců, pozorování  
  zvěře, hodnocení trofejí MS Jitrovník, stahování zvěře 
- víceboj netradičních disciplín 
- kulinářská činnost s žáky (myslivecký guláš, „čína“, bramborový salát a řízek, pečení  
  cukroví, saláty) 
- nácvik trubačů a jejich vystoupení (Rudolfinum, Šluknov, Lysá n.L., Česká Lípa, Prešov) 
- Zelená stopa – tradiční branně sportovní závod pětičlenných družstev celé školy(27.6.) 
-  spolupráce a činnost SK ASK při SLŠ a SOŠs Šluknov (pravidelné návštěvy bazénu a  
   sauny v Rumburku v rámci kondičního plavání, pravidelná zájmová činnost - odbíjená,  
   košíková, florbal, bowling, střelectví)  
- návštěvy výstav (KD Šluknov) a koncertů vážné hudby (KD Šluknov, kostel) 
- táboráky 
- exhibiční sportovní utkání mezi zaměstnanci školy a žáky (odbíjená, minikopaná) 27.6. 
- činnost Domovní rady (pravidelně 1 x měsíčně) 
- setkání a pobyt žáků a pedagogů ze Španělska a Norska (projekt Letokruhy) – září 2012 
- soutěž v troubení a vábení lesnických středních a vysokých škol (15.-17.3.) 
- dobrovolné brigády většiny ubytovaných žáků na úpravě okolí DM 
 

Kromě vychovatelů, kteří vedli alespoň 2 zájmové útvary (je v jejich náplni práce), patří poděkování 
těm, kteří se bezplatně a ve svém volném čase podíleli na uskutečňování cílů a náplně VMV. Mezi ně 
patří:  

Mgr. Bc. Sochor         - přednáška o bezp. sexu  
Ing. Hendrychová      - sokolnictví 
Ing.Bc. Anděl             - přednáška-psychohygiena studia,   
Mgr. Andělová           - přednáška  -nebezpečí závislostí 
Ing.Vomáčka              - myslivost 
Mgr. Ritschel              - předn. - právní ochrana mládeže 
p. Slanina                    - péče o PC na DM 



p. Rozvoral – ext.       - přednášky (xenofobie, rasismus, tolerance) 
Bc. Pleva                     - sebeobrana a horolezectví  
Ing. Jirásek                - cestopisné přednášky 
p. Tonar                     - myslivost  
p. Hlinka                    - lukostřelba 
a další nejmenovaní 
 

5) Kázeňská opatření na DM ve šk. roce 2012/13  
 
Tresty:         pohovor             24    první drobná provinění proti ŘDM   

 napomenutí vychovatele 21    opakovaná drobná provinění proti ŘDM                                                                          
                                                     (rušení nočního klidu, vstávání, úklid) 

   důtka ředitele                   20    závažné porušení ŘDM -  
                               (konzumace alkoholu, kouření na pokoji,  
                               pobyt v noci na pokoji opačného pohlaví,  

        pozdní příchody na DM oknem, úmyslné  
        ničení majetku DM, drzé chování a   
        vulgarita vůči vychovateli)  

  podm. vyloučení z DM      10   opakované závažné porušení ŘDM -  
                                                       (kouření na DM, alkohol, noční pobyty na pokojích 

opačného pohlaví, vandalismus, příchod pod 
vlivem OPL, krádež)   

                           vyloučení z DM                   2    v době trvání PV příchod pod vlivem  
             alkoholu, krádež 
 

 

  

Pochvaly:        pochvala vychovatele:         6    za vzorné plnění svých povinností na DM,    
                                                                             za aktivitu  v zájmové činnosti, za 
                                                                             dobrovolnou brigádnickou činnost na DM    

          
 pochvala ředitele                  3   za vzorné plnění svých povinností, aktivitu   
                                                     v zájmové činnosti, reprezentace školy 

 

V porovnání s minulým školním rokem počet drobnějších kázeňských opatření (výchovný 
pohovor + napomenutí vychovatele), ale i závažnějších kázeňských opatření (DŘ, podmíněné 
vyloučení z DM) stoupl o zhruba 10% při stále klesajícím počtu ubytovaných!!! Oproti 
loňskému školnímu roku byli i dva žáci vyloučení z DM. 

 

Důvodem jsou: 

- horší morální kvality nově přicházejících žáků (vzhledem k nenaplněné kapacitě DM  a 
nedostatku žáků přicházejících ze ZŠ prakticky neexistuje žádný výběr pro ubytování na DM, již 
z domova navyklý konzumní způsob života) 

- závažná již první provinění žáků, která vychovatel musí řešit  (např. konzumace alkoholu, 
kouření na DM, hrubý vandalismus) 



- zvýšený počet přestupků v oblasti vandalismu, alkoholu, kouření a OPL a stále obtížnější 
činnost v zapojování žáků do aktivní zájmové činnosti. A to přesto, že činnost DM je zaměřena na 
prevenci proti konzumaci alkoholu, kouření, OPL (besedy, přednášky, filmy, neformální rozhovory), 
vychovatelé preventivně používají detektory na alkohol a DM nabízí v rámci svých možností pestrou 
zájmovou činnost. 

Nepodařilo se též zastavit trend stoupajícího vandalství (poškozená malba, poškozený 
nábytek, prořezané ubrusy, křesla, potrhané závěsy a utržené hlavice ve sprchách, poškozený nátěr 
dveří, poškození klik a kování, apod.)   

Přes snižování počtu ubytovaných dívek se stále nedaří zastavit trend nočních návštěv na 
pokojích opačného pohlaví. 

 I v letošním školním roce stoupl počet hrubých přestupků proti ŘDM. Jedná se hlavně o 
kouření na pokojích a v prostorách DM, kontumace alkoholu na DM a bohužel i krádeže. 

 

Stále vysoká přestupkovost žáků proti ŘDM je způsobena: 

1) z důvodu finanční existence DM a stále se zmenšujícího počtu přicházejících nových 
žáků je ubytován každý žák, který podá přihlášku (neexistuje výběr) 

2) navyklý konzumní způsob života, kterýsi žák sebou z domova na DM přináší 
3) v některých případech i vysoké kapesné (alkohol, cigarety).  
4) nevyzrálostí osobnosti nově přicházejících žáků (závažné porušování ŘDM způsobují 

nejvíce mladí, nezletilí, nově přicházející žáci) 
 

Pro nový školní rok je proto nutné se opět, hned od začátku školního roku, zaměřit: 

1) na prevenci konzumace alkoholu, zvláště u nezletilých 
2) na prevenci kouření, zvláště u nezletilých 
3) na prevenci k vandalismu a úmyslným škodám, jejich odhalování a potrestání 
4) na důslednější a efektivnější kontrolu v nočních hodinách s cílem zamezení návštěv 

opačného pohlaví  
5) na odstranění nevyváženosti pochval a trestů (počet pochval oproti loňsku na stejné 

úrovni, ale kázeňská opatření vzrostla o dalších 10%). Pochvala se musí stát novým 
prvkem motivace žáka („chválení za vše“) včetně sledování a vyhodnocování zájmové 
aktivity každého žáka (je součástí práce vychovatele – letos se nepodařilo tuto 
nevyváženost odstranit!) 

6) přestupkovost snižovat pestřejší a atraktivnější nabídkou činnosti VMV („kdo si hraje, 
nezlobí“), hledáním dalších nových aktivit (např. airsoft, hudební skupina, divadelní 
kroužek, jezdecký oddíl ve spolupráci s Konírnou v Království, lukostřelba, sebeobrana, 
horolezectví) 

 

7) Klady a zápory na úseku VMV ve šk. roce 2012/13: 
 

Klady:  

-  podařilo se splnit  roční rámcový plán akcí VMV   

 -fungující zájmová činnost ( – sokolnictví, kopaná, odbíjená, florbal, stolní tenis, košíková,    
  badminton, bowling, myslivost, kondiční plavání, troubení, zajímavé přednášky a besedy),   



  specializace vychovatelů v 9 zájm. útvarech 
   -  podařilo se rozšířit nabídku a atraktivní volnočasové aktivity (sebeobrana, horolezectví,   
      lukostřelba, jezdectví) 
- dobrá spolupráce s ostatními úseky školy (učitelé, MOV) při zajišťování   

  volnočasových aktivit DM (vedení zájmových útvarů, přednášky, akce DM)  
  - fungující školní vzdělávací program DM 
  - podařilo se řediteli školy získat finanční prostředky na celkovou   

               modernizaci DM (bude realizováno během školního roku 2013/14)  
  - fungující spolupráce s ASK ČR (získání dotace na zájmovou činnost i  na projekt 
     mezinárodního setkání mládeže „Letokruhy“) (spolupráce se školou a žáky) 
 -  fungování elektronické komunikace s rodiči a programu Bakalář na DM 

 (od května 2013 zkvalitnění) 
  -  podařilo se udržet spolupráci s MěÚ a KD Šluknov (koncerty, výstavy,  besedy, soutěže,  
     Hubertské slavnosti, maturitní plesy, kino), s KD Rumburk   (divadlo, matur. plesy), s KD Staré  
     Křečany (plesy) a s Policií ČR (přednáška s besedou) 
  -  podařilo se zlepšit prostředí na DM (od května kvalitnější  připojení k internetu včetně  wifi  
     připojení v celém objektu DM,  loňská rekonstrukce hřiště DMS, nový dataprojektor na klubovně,  
     výměna oken na DMS od září 2012  
-  stabilizovaný, plně kvalifikovaný (až na jednoho vychovatele bez VS, který  by měl   
    dokončit   příštím školním roce DPS) úsek vychovatelů (téměř 100% účast na akcích v osobním  
    volnu - úvodní soustředění   1.ročníků, „otevřené dveře“ arboreta na podzim a na jaře, Zelená stopa,     
    víkendové akce školy, Pohár ředitele, soutěže a akce školy v době výuky)  
 
  Zápory:  
 
 - úbytek žáků na DM o dalších 20% (dáno demogr. vývojem, stoupajícími náklady na ubytování,  
   dojíždění a stravu, dostupností stejné nebo podobné  vzdělávací nabídky v místě bydliště žáků ze  
   vzdálenějších regionů 
-  stále se nedaří zapojit 100% (je zřejmě nesplnitelné) ubytovaných žáků   do zájmové činnosti –  
   rok od roku obtížnější („konzumní“ přístup –PC, DVD, TV, internet), počet zapojených žáků ale  
   mírně vzrostl! 
- stále vzrůstající vysoký počet některých vážnějších přestupků proti   ŘDM , a to v oblasti  
   konzumace alkoholu mladistvými, kouření naDM,  krádeží  
 -   nedaří se snižovat případy vandalství – úmyslné ničení zařízení DM   (poškozená malba,  
   poškození nátěru dveří pokoje, prořízlé židle, křesla,  ubrusy, potrhané sprchové závěsy, utržené    
   baterie, deformace krytů topných těles, krádež pojistek z hasicích přístrojů, atd. – důsledek špatné  
   výchovy  v rodinách a vztahu k hodnotám                         
 -   nevyváženost kázeňských opatření (trestů) a pochval, stále značně  převyšují udělená kázeňská 
     opatření (tresty) nad počtem udělených pochval   (rozdíl se opět zvýšil tím, že mírně přibylo proti  
    loňsku závažných  kázeňských opatření při zhruba stejném počtu pochval) 
 -  vybavenost zastaralým nábytkem na některých  pokojích DM stále trvá  
-  dvě budovy DM způsobují organizační, personální a finanční náročno VMV 
-  nepodařilo se zajistit pro příští školní rok celý úvazek pro 1 vychovatele s úvazkem polovičním  
   (počet ubytovaných žáků pro nový školní rok stejný) 

     
VÝHLED: od 1.9. 2014 by měl počet ubytovaných žáků na DM stoupnout asi o 10  
  žáků (+ 15 %) z důvodu: 

1) počet ubytovaných žáků v závěrečných ročnících je nízký (9) a v žádném případě 
nepřevyšuje předpokládaný počet nově přijatých a ubytovaných žáků ve všech 
maturitních oborech, navíc při náběhu oboru BP, o který je stále velký zájem 
(předpoklad alespoň 20) 

2) nově zrekonstruovaný objekt DMS přitáhne větší zájem o ubytování 
3) za předpokladu, že během stávajícího školního roku nepřejde mnoho žáků na 

privát či nepřestoupí na jinou školu  
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Koncert lesnické hudby 

 

 

 

 

 

 

 

Stavění májky 

 

 



 

Den otevřených dveří –ukázky oborů 

 

 

 

 

 

 

            

      

   

Den otevřených dveří v arboretu  
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 Den otevřených dveří pro  
 ZŠ a MŠ     
 
 
 

 

 

 

 

 

     Adoptovaná dívka Vivien z Afriky 

 

 

 



 

 

 

     

  

Seznamovací tábor 1. ročníků 

 

 

 

 

 

 

Návštěva partnerských škol z Norska 

a Španělska 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

   

 Hubertská jízda 


