Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p.o.

Výroční zpráva
o činnosti školy za období 2015-2016

OBSAH
Charakteristika školy
Přehled oborů školy
Přehled aktivit a prezentace školy
Údaje o výsledcích vzdělávání
Údaje o přijímacím řízení
Údaje o pracovnících školy
Lesnické a myslivecké činnosti
Hodnocení VMV
Výroční zpráva o hospodaření
Fotogalerie

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Střední lesnické školy a Střední odborné školy 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
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková
organizace
Šluknov, T. G. Masaryka 580, PSČ 407 77
Sídlo:
Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
Zřizovatel:
Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor
Ředitel:
Statutární zástupce: Ing. Igor Hluchý
Ing. Igor Hluchý - pro praxe
Zástupci ředitele:
Mgr. Roman Brož – pro pedagogickou činnost
Ing. Robert Petroušek – pro výchovu mimo vyučování
Blanka Medková – pro ekonomiku
Kontaktní osoby :
Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor, tel. 412 314 016, sochor@lesnicka-skola.cz
Blanka Medková, tel. 412 314 021, medkova@lesnicka-skola.cz
Název:

Tel./Fax: škola: 412 314 027, DM – 775923496,775922496
E-mail: info@lesnicka-skola.cz
web: www.lesnicka-skola.cz

Datum zřízení 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)
• Od 1.9. 2015 úprava názvu školy – Střední lesnická škola a Střední odborná škola,
Šluknov, příspěvková organizace
Škola sdružuje
1. SLŠ a SOŠS
2. Domov mládeže
3. Školní jídelna

kapacita 775 žáků
kapacita 75 žáků
kapacita 200 jídel

IZO 047274719
IZO 108020479
IZO 110027736

Odloučená pracoviště školy
1. Šluknov, Karlova 564 (budova školy)
2. Šluknov, Sukova 829 (DM)
3. Šluknov, Tyršova 720 (DM)
4. Šluknov, Mlýnská 440 – 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
Miroslav Kubera
Ondřej Papež

PŘEHLED OBORŮ ŠKOLY ZAŘAZENÝCH VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

41-46-M/01
16-12-M/01
75-41-M/01
68-42-M/01
29-53-H/01
65-51-E/02
75-41-E/01
41-56-H/01
41-56-E/01
41-46-M/01

LESNICTVÍ
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SOCIÁLNÍ ČINNOST
BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
PEKAŘ
PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ
PEČOVATELSKÉ PRÁCE
LESNÍ MECHANIZÁTOR
LESNICKÉ PRÁCE
LESNICTVÍ (dálkové studium)

Školní rok 2015-2016 byl zahájen již tradiční víkendovou akcí – Lesnickým dnem. Byla zde ideální
možnost předvést novou techniku zakoupenou z projektu. V rámci Lesnického dne proběhly soutěže
v dovednostech žáků.
Školní rok začal netradičně pro zaměstnance školy již v srpnu úvodním soustředěním pro první
ročníky.
Průběžně se nám také daří naplňovat projekt regionálního operačního programu „Rekonstrukce dílen
v Mlýnské ulici“. Pro výuku praxí gastro oborů jsme získali vybavení cvičných kuchyní a odborné
učebny pro pečovatelky. Budova Karlova byla po výměně oken vymalována a zároveň zde byla
zrealizována konektivita – síťová infrastruktura. Nejde o to soutěžit, kolik peněz to stálo, ale spíše
o to, že jsme na současné úrovni a absolventi školy jsou konkurence schopni na trhu práce. Každým
rokem je škola zapojena do mnohých projektů. Letos jsme dokončili ekologický projekt budování
posezení pro turisty na Grohmannově výšině ve spolupráci s městem Šluknov.
Jako nejvíce pozitivní vnímáme pokračování do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání v
Ústeckém kraji. Škola realizovala celkem na pěti školách dva zájmové kroužky – lesnický a
sokolnický. Zájem žáků základních škol převyšoval kapacitní možnosti. Musíme najít formu, jak v této
činnosti pokračovat. Podařilo se nám zrekonstruovat střelnici a zajistit odpovídající podmínky
Průběžný nábor žáků do prvních ročníků přinesl své ovoce. Podařilo se nám získat větší počet žáků,
než v roce minulém. Největší zájem je o obor Bezpečnostně právní činnost. Velmi pozitivní je
stoupající zájem o učební obor Lesní mechanizátor. Využili jsme pilotního ověřování přijímacích
zkoušek, a s průběhem jsme spokojeni.
Celý školní rok provázely úspěchy našich žáků. Naši trubači již tradičně reprezentovali školu na
koncertu „Myslivecké vánoce“ v pražském Rudolfinu. Na juniorském mistrovství republiky v
Dřevařských dovednostech jsme získali první místo v práci s vyvážecí soupravou. Dále jsme se
zúčastnili přeborů škol s bezpečnostně právní tematikou a získali jsme medaile. Uspořádali jsme
brannou soutěž Military Cross, které se zúčastnili školy s výukou oboru Bezpečnostně právní
činnost.
Ve sportu se nám dařilo, naši žáci vyhráli suverénně olympiádu středních škol ve Varnsdorfu. A
obhájili jsme třetí místo okresního kola futsalové soutěže.
Osvědčilo se nám budování a propojování třech pilířů maturitního vzdělávání – lesnické, sociální
a bezpečnostně právní. Prvotní nevraživost se tak mění v kooperaci společných akcí.
Smysluplné jsou kontakty s ústavem sociální péče v sousedním Německu. V letošním roce proběhlo
několik exkurzí a pro příští školní rok se pokusíme otevřít zahraniční praxe v tomto zařízení. Máme
rozpracovaný projekt na další spolupráci.
Na materiálně technické vybavení, se daří čerpat prostředky z projektů. Na podzim byla zrealizována
výměna oken a vchodových dveří v budově školy v Karlově ulici. A od září začne realizace. Byl
pořízen železný kůň na manipulaci s vytěženými kmeny z lesa. Zřizovatel KÚ ÚK zpracoval projekt
a vypsal výběrové řízení na stavbu nové tělocvičny, včetně střelnice pro naši školu.
Jako hlavní úkol do budoucna jsme si stanovili zlepšení prospěchu žáků. Na tomto úkolu se budeme
snažit spolupracovat zejména s rodiči žáků, kdy po výsledcích 1. čtvrtletí školního roku zavádíme
řízené doučování žáků. Dalším cílem je stabilizace pedagogického sboru. Došlo k obměně sboru,
kdy odešli kolegové, kteří nebyli plně kvalifikovaní.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
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 organismu 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
Údaje o inspekční činnosti
V průběhu roku proběhla kontrola ČŠI na naší škole zaměřená na pedagogickou činnost a
kvalifikovanost pedagogů.
Vize
Základem úvah o budoucí podobě školy je znalost představy uspořádání a podoby školství v celé
České republice v následujících letech. Metodickým návodem jsou dokumenty MŠMT ČR, které se
týkají budoucí koncepce vzdělávání v republice a začlenění se České republiky do evropských struktur.
Východiskem jsou samozřejmě vlastní Školní vzdělávací programy jednotlivých oborů rozpracované
tematickými plány do jednotlivých předmětů, podle kterých škola bude pracovat od letošního školního
roku v návaznosti na další roky. Musíme se snažit o větší integraci poznatků a větší koordinaci učiva
jednotlivých předmětů. Tedy postupně přejít od encyklopedického pojetí vzdělávání ke komplexnímu
vnímaní světa.
Bohužel se nám stále nepodařilo získat lesní pozemky na výuku lesnictví a myslivosti. Slibů je hodně,
realita je však jiná.
Způsob výchovy a vzdělávání žáků by měl vést k tomu, aby žákům poskytl kvalitní základy
všeobecného vzdělání a úspěšně ukončili studium. Dále si pak vytvořit podmínky pro naše další
vzdělávání, aby co nejvíce žáky motivoval pro celoživotní učení, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v
životě. Je nutné rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně a tvořivě myslet,
svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, aby byl schopen spolupráce a
respektoval práci a úspěch druhých, aby projevoval pozitivní city v chování, jednání a prožívání
životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i přírodě, to vše v souladu s
obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Je obrovským úspěchem, že byla zahájena stavba tělocvičny a v ní i střelnice. Je to důležitý krok pro
naplňování výše zmíněných vizí.

Údaje o výsledcích žáků
Maturity

Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

Počet žáků u 1. MZ
2
29
19

Počet žáků u opravné MZ
0
6
12

Počet žáků u 1. ZZ
1
16
0

Počet žáků u opravné ZZ
0
0
0

Závěrečné zkoušky

Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

Prospěch žáků
Prospěch

Celkem
prospěli s vyznamenáním
prospěli
neprospěli:
nehodnoceni

1.pololetí
maturitní
obory

2.pololetí
učební obory maturitní
obory

učební obory

262

93

254

74

4

1

8

8

138

36

207

60

63

9

32

6

57

42

7

0

Chování žáků
a) klasifikace chování
Chování
velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé
podmíněné
vyloučení
vyloučení

1. pololetí
326
18
1

2. pololetí
313
7
6

0

3

0

0

b) zameškané hodiny
Zameškané
hodiny
celkem

1. pololetí
celkem
22986

2. pololetí
neomluvené
1759

celkem
19729

neomluvené
1208

Účast žáků v soutěžích
a) vědomostní soutěže
SOČ okresní kolo – 3x 1. místo, 2x 2.místo, 1x 3.místo, 1x 4.místo
SOČ krajské kolo – 1x 2.místo, 1x 3.místo, 1x 6.místo
b) sportovní soutěže – viz dále
c) umělecké soutěže – viz dále

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

20

Lesnictví Ekologie
a životní
prostředí

28

Bezpečnostně celkem
právní činnost

3

47

98

přijato po 1. kole přijímacích zkoušek :
Sociální
činnost

20

Lesnictví

27

Ekologie Bezpečnostně
a životní právní činnost
prostředí

0

31

celkem

79

c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přihlášeno a přijato :
OU, U

z devátých ročníků
Lesní
Peka Lesnic
mechani ř
ké
zátor
práce

počet
přihlášek
přijatých
celkem

z nižších ročníků
Pečovatel
ské
služby

Práce ve Lesní
Peka Lesnic
stravová mechanizát ř
ké
ní
or
práce

Práce ve Pečovatel
stravová ské služby
ní

23

2

0

5

0

0

0

12

18

3

23

0

0

5

0

0

0

12

18

3

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 MŠMT :

Název akce

Školící instituce Počet účastníků

Časový rozsah

Nastavení pravidel ve škole

PPP ÚK Teplice

32

6 hodin

Údaje o pracovnících školy
Pracovníci
pedagogičtí celkem
z toho: vychovatelé
učitelé OV
nepedagogičtí celkem
v tom: provozní
pracovníci ŠJ

celkem

fyzické osoby přepočt.prac.
k 30.6.2016
k 30.6.2016
42
39,63
4
4
5
5
15
14,15
10
9,25
5
4,5
57
53,78

fyzické osoby přepočt.prac.
k 30.6.2015
k 30.6.2015
41
38,8
4
4,5
7
7
14
13,25
10
9,25
4
4
55
52,05

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Věk
ženy
do 20-ti let včetně
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více
z toho:důchodci
celkem

0
3
9
7
3
4
3
26

%

46

(fyz.osoby)

Zaměstnanci celkem
muži
celkem
0
0
5
8
9
18
13
20
4
7
0
4
0
3
31
57
54

%
0
14%
32%
35%
12%
7%
1%
100,00

100,00

X

Průměrný věk zaměstnanců školy je 41 let.

Věk
do 20-ti let včetně
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více
z toho:důchodci
celkem
%

Pedagogičtí zaměstnanci
ženy
muži
0
0
3
5
4
8
5
10
1
4
2
0
2
0
15
27
36
64

celkem

%

0
8
12
15
5
2
2
42
100,00

0
19%
28%
36%
12%
5%
5%
100,00
X

Průměrný věk pedagogických zaměstnanců školy je 40 let.

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
(k 30.6. 2016)
(podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů)
Pedagogičtí pracovníci
Učitelé
Učitelé OV
Vychovatelé

Kvalifikovaní
počet
% z celku
29
69,00
5
12,00
4
9,50

Nekvalifikovaní
počet
% z celku
4
9,5
0
0,00
0
0,00

ODBORNÝ VÝCVIK, ODBORNÁ PRAXE A MYSLIVOST
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015 - 2016
1. Činnost na úseku školního polesí a činnost odborného lesního hospodáře

a) Zajištění odborné praxe a odborného výcviku žáků školy zejména v činnostech
motomanuální těžba a moderní těžební technologie
práce s vyvážecí soupravou a doprava dřevní hmoty
práce v lesních školkách a na skladech dřevní hmoty
péče o nárosty a kultury
výchova lesních porostů z hlediska trvale udržitelného zdroje suroviny
ochrana lesních kultur proti biotickým a biotickým činitelům
práce na údržbě lesní dopravní sítě
strážní služba a protipožární ochrana lesa
taxační činnost v lesních porostech
tvorba projektů a vedení hospodářské evidence
zásady podpory přirozené obnovy lesních porostů
dodávky dřevní hmoty odběratelům a obchod dřevní hmotou
péče o lesní zvěř, stavba a údržba mysliveckých zařízení ve školní honitbě

b) Zajištění výzkumných pracovišť pro zpracování závěrečných a ročníkových prací žáků za
odborného vedení učitelů a externích konzultantů
c) Organizace odborných seminářů a exkurzí pro odbornou lesnickou veřejnost a organizace
informativních setkání laické veřejnosti, s ukázkami hospodaření, exkurze, ukázky,
přednášky a výukové dny pro žáky základních škol
d) Realizace rekvalifikačních kurzů a školení vzdělávacích programů (Lesní
mechanizátor a Lesní technik pro obchod dřevní hmotou, práce s řetězovou pilou a
křovinořezem)
e) Zajištění výzkumných ploch, demonstračních pracovišť a výzkumných pracovišť pro
učitele odborných předmětů, umožňující výuku v rámci předmětových cvičení a exkurzí
d) Zajištění technicko hospodářské praxe žáků v činnostech
činnosti, plynoucí z funkce odborného lesního hospodáře
práce na tvorbě nového lesního hospodářského plánu 2016 - 2025
činnosti, plynoucí z funkce lesní stráže
práce s lesním hospodářským plánem a osnovou
řízení a organizace 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

Podíl na provedených pracích dle zhotovitelů:
Činnost

Celkem 2015 -2016

Provedla škola

Provedli dodavatelé

Lesní těžba

1148 m3

80%

20%

Přiblížení dřeva

1148 m3

30%

70%

Zalesnění

2,57 ha

95%

5%

Ochrana – buřeň

11,68 ha

80%

20%

Ochrana – zvěř

14,11 ha

95%

5%

Ochrana – klikoroh

1,12 ha

100%

0%

Ochrana – hlodavci

0,45 ha

100%

0%

Příprava půdy

0,21 ha

100%

0%

Ochrana – kůrovec

2320 kontrol

100%

0%

Prostřihávky

7,62 ha

90%

10%

Prořezávky

4,15 ha

80%

20%

Výřez plevelných.dř.

8,63 ha

100%

0%

Úklid klestu

1148 m3

90%

10%

Stavba oplocení

0,55 km

90%

10%

Likvidace oplocení

0,14 km

100%

0%

Údržba lesní sítě

2,50 km

100%

0%

Likvidace odpadků

220 hodin

100%

0%

Strážní služba

650 hodin

100%

0%

Odvoz dřeva

1148 m3

0%

100%

2. Činnost v honitbě Knížecí (režijní honitba LČR)

Základní údaje: výměra 1001 ha (zemědělská půda 287 ha, lesní půda 667 ha, vodní plocha 2 ha, ostatní
pozemky 45 ha), honitba je režijní honitbou LČR, kde škola vykonává právo myslivosti

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

2.
3.

4.

5.

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 odborného výcviku,
praxe a předmětových cvičení byla pokryta většina objemu prací v honitbě, dále bylo
odpracováno celkem 358 hodin brigádnických hodin v mimoškolní době
Motivační a výchovný nástroj pro žáky v podobě získaní povolenky k lovu a tím se sami žáci
podílejí na plnění plánu lovu
Objekt pro zpracování závěrečných a seminárních prací nejvíce využívá předmět zoologie,
myslivost, méně pak botanika a ochrana lesa. Roční počet prací, zaměřených do školní honitby
byl pět.
Objekt pro výzkumnou činnost odborných učitelů, následné zpětné využití poznatků pro
výuku odborných předmětů, maturitních prací žáků, prezentací poznatků v odborných kruzích a
mediích.
Společné lovy
Říjen 2015
naháňka
22 střelců, 38 honců
Listopad 2015 naháňka

33 střelců, 32 honců

6. Myslivecký plán a lov

Zvěř jelení
Druh

Plán

Lov (úhyn)

Jelen

0

0

Laň

4

4

Kolouch

6

6

Celkem

10

10

Zvěř dančí
Druh

Plán

Lov (úhyn)

Daněk

0

0

Daněla

4

4

Danče

3

3

Celkem

7

7

Zvěř srnčí
Druh

Plán

Lov (úhyn)

Srnec

8

8

Srna

6

8

Srnče

5

8

Celkem

19

24

Zvěř černá
Druh

Plán

Lov (úhyn)

Kňour

0

0

Bachyně

1

1

Lončák

7

23

Sele

9

25

Celkem

17

49

Šelmy
Druh

Lov (úhyn)

Liška

10

Jezevec

15

Kuny

9

Kočka

0

Psík mývalovitý

0

3. Odborná praxe a odborný výcvik
a) Obor Sociální činnost, Pečovatelské služby:
Sociální činnost
V prvním, druhém a třetím a ročníku absolvují žáci tři týdny odborné praxe, která je
vykonávána na smluvních pracovištích. Škola G. Pelechové, Speciální škola Rumburk, Speciální
škola Šluknov, Městský úřad Šluknov, Městský úřad Rumburk, Úřad práce Rumburk, Městský
úřad Cvikov, Integrované centrum Horní Poustevna, Domov pro seniory Šluknov – Krásná
Lípa. Studenti se zde zapojují do aktivit s postiženými uživateli, zde poznají práci na odděleních
a mají možnost účastnit se pod vedením sociální pracovnice ergoterapie s uživateli.

Pečovatelské služby
Odborný výcvik je zajištěn na smluvním pracovišti Domov pro seniory Šluknov a Krásná Lípa,
DD Filipov, ÚSP Jiříkov, DD Lipová, Integrované centrum Horní Poustevna, Pastelky Vilémov,
Palmovka Krásná Lípa. Zde žáci pod vedením učitele odborného výcviku pracují na jednotlivých
odděleních při přímé péči, v prádelně a v kuchyni.

EXKURZE a Akce oborů Sociální činnost a Pečovatelské služby

Září

Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa exkurze
Olympiáda Krásná Lípa – akce oborů
Olympiáda Filipov – akce oborů

Říjen

Severka Jiříkov exkurze

Listopad

DD Filipov - exkurze

Prosinec

Mikulášská nadílka Šluknov – Krásná Lípa – akce oborů

Únor

Masopust Domov pro seniory Šluknov – akce oborů

Březen

Palmovka Krásná Lípa - exkurze

Duben

Dům s pečovatelskou službou Velký Šenov - exkurze
Pálení čarodějnic akce oborů

Květen

DOZP Brtníky exkurze

b) Obor Lesnictví, Lesní mechanizátor, Lesnické práce:
Odborná praxe lesnicky zaměřených oborů je 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. Wottan 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
Soutěže lesnických oborů:
•
•

Hejnický dřevorubec
Mistrovství ČR Dřevorubec Junior

říjen 2015
duben 2016

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

Košťany Holding a.s. – hospodaření smrku pichlavého
NP České Švýcarsko

Říjen

Pila Šluknov s.r.o. – pilařský provoz, vybavení, technologie

Listopad

Košťany holding – oborní chov zvěře

Prosinec

Wottan a.s. – ukázka strojní technologie těžby dřeva

Leden

Lesní správa Rumburk – přirozená obnova jedlových porostů
Lesy Bělá pod Bezdězem – pěstování borových porostů

Duben

Wottan a.s. školkařské středisko – vyzvedávání sazenic, evidence a expedice
Obora Vřísek – ukázky péče o oborní zvěř

Květen

Lesy ČR, lesní správa Litvínov – pěstování dřevin v imisních oblastech
Národní park České Švýcarsko - vypouštění lososa

Červen

MÚ Rumburk – referát životního prostředí a státní správa myslivosti

c) Obor Pekař a 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 Práce ve stravování 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 pekárna Haback Šluknov, Cukrárna Sluníčko, Odkolek Rumburk, Albert
Varnsdorf

EXKURZE a Akce oborů Pekař a Provoz společného stravování
Září

Exkurze školní jídelna Šluknov, DPS Šluknov
Exkurze Penzion u Karlů Rumburk

Říjen

Exkurze Haback Šluknov
Exkurze Penzion u Vladařů Mikulášovice
Exkurze Penzion Balaton

Listopad
Leden

Vánoční Jarmark akce
Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu Praha Mratín akce
Barmanský seminář

Únor

Seminář Carving ovoce

Březen

Exkurze Pizzerie Šluknov
Soutěž o nejhezčího velikonočního Beránka
Gastronomická soutěž Srdce na dlani Městec Králové

Duben

Květen

Exkurze u Veverek Varnsdorf
Exkurze Starý Mlýn Rožany
Exkurze Pizzerie Lužan
Exkurze Albert, Billa Varnsdorf
Exkurze Odkolek Rumburk

d) Obor Bezpečnostně právní činnost:
Odborná praxe probíhá do 3. ročníku formou specializačních kurzů s propojením exkurze a
prezentace sociálních partnerů z oblasti Integrovaného záchranného systému, veřejné správy a
bezpečnostních agentur.
Ve školním roce 2015-16 se uskutečnily všechny specializační kurzy podle školního vzdělávacího plánu
(ŠVP) oboru Bezpečnostně právní činnost:
1. ročník - lyžařský kurz (únor) a kurz přežití (květen)
2. ročník - branně sportovní kurz (říjen) a vodácký kurz (červen)
3. ročník – horolezecký kurz (říjen) a zahraniční expedice (květen)
Odborná praxe u 4. ročníků proběhla opět dle ŠVP a to na pracovišti Městské policie Česká Lípa (listopad
a únor) a soukromé bezpečnostní agentury Henig security-servis, s.r.o. Česká Lípa (listopad a únor)
Další vzdělávací a kvalifikační aktivity oboru:
Dílčí kvalifikace „strážný“: 17. 10. 2016 pořádala škola akreditovaný kurz (ve spolupráci s agenturou
Henig Security-servis, s.r.o. Česká Lípa) a zkoušky dílčí kvalifikace strážný – účast 19 žáků – všichni
úspěšně absolvovali.
Zdravotnický kurz: 23. 3. 2016 pořadatel Český červený kříž, účast 27 žáků oboru BPČ

EXKURZE a odborné aktivity oboru Bezpečnostně právní činnost
Září:

Exkurze v zahraničí - SRN – Bautzen – policejní revír a VŠ policejní

Říjen:

Senát ČR Praha
Účast žáků na cvičení IZS Ústeckého kraje v Dolní Poustevně

Listopad:

Městská policie Rumburk
Stanice záchranné služby Rumburk
OO PČR Šluknov

Únor:

Stanice horské služby Rejdice

Duben:

Okresní soud Děčín – exkurze u soudního jednání
Věznice Stráž pod Ralskem a stanice Báňské záchranné služby Hamr na Jezeře
Oddělení dálniční Police ČR Řehlovice

Účast žáků oboru na soutěžích pořádaných školami s oprávněním k výuce oboru BPČ:
• 13. 10. 2015 VOŠ a SZŠ Praha 4 – soutěž v první pomoci – 4 žáci oboru – umístění 5. místo
družstva
• 20. 10. 2015 plavecká soutěž Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha
10 – umístění 4. místo družstva – účast 4 žáků
• dne 22. 10. 2015 Military cross – Šluknov 2015“, umístění 1. a 2. místo družstva – účast 6 žáků
• 26. až 27. 11. 2015 Střední škola diplomacie a veřejné správy Most - soutěž Policejní minimum – 6
žáků – nebylo umístění do 3. místa
• 6. 4. 2016 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově - soutěž v JUDU – 4 žáci
- 1x jedno první místo ve váhové kategorii (dívky), 1x druhé místo ve váhové kategorii (chlapci),
2x čtvrté místo ve váhové kategorii (chlapci)
• 14. 4. 2016 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 10 – soutěž
v první pomoci – 3 žáci oboru – umístění 5. místo
• 10. 6. 2016 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově - soutěž odborných prací
žáků škol s oprávněním k výuce oboru Bezpečnostně právní činnost - 2 žáci oboru – umístění 2x
třetí místo v kategorii.

Ostatní soutěže a aktivity žáků oboru:
•
•
•
•

•
•

Září 2015 : vytrvalostní závod Pochod rychlé roty – v Orlických horách
Listopad 2015: soutěž Železný muž – pořadatel Městská policie Rumburk – umístění 3. místo
v družstvech
Leden 2016 - projekt DofE, slavnostní předávání bronzových medailí – 5 žáků oboru
Březen 2016 - celostátní soutěže pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a
Severoatlantické alianci – Europa Secura – postup do Krajského kola, následně v květnu 2016 se
umístili na 3. místě v Ústeckém kraji
Duben 2016 – účast žáků oboru v programu „Flora Army den“ v Praze
Duben 2016 - 10 studentů oboru se zúčastnilo 10. ročníků Juniorského maratonu družstev v Ústí
nad Labem

•
•

Květen 2016 - pět studentů armádního kroužku oboru se zúčastnilo výsadku na počest
parašutistů, kteří zemřeli při operaci Antimony za 2. Světové války
Červen 2016 - Letní sportovní hry mládeže ve Varnsdorfu – lehkoatletické závody – umístění –
chlapci 3. místo celkově, dívky – 2. místo celkově

Hodnocení VMV za školní rok 2015/16
1) Ubytování
Pro chod školy je DM klíčovou součástí, neboť zde studují žáci i ze vzdálenějších regionů ČR. Od
1.9.2014 má SLŠ a SOŠ Šluknov k dispozici pouze 1 budovu DM (nově zrekonstruovaná a
zmodernizovaná budova s půdní vestavbou v Sukově ulici, stará budova DM v Tyršově ulici
předána zřizovateli) s celkovou kapacitou 75 lůžek.
Na začátku školního roku (k 31.10. 2014 statistické hlášení) bylo ubytováno celkem 74 žáků (z toho
22 dívek), tj. o 5 žáků více (+7%) než před rokem (69), což představuje 98,5% využití celkové
kapacity DM.
Ubytováni byli všichni žáci (vyjma jednoho – nesplnil podmínky pro ubytování), kteří projevili zájem a
podali si přihlášku (i z nedalekého okolí Šluknova).
Během školního roku mírný úbytek žáků z DM k 31.10.15: 74
k 1.2.16: 69
k 1.5.16: 65 (-absolventi)
k 30.6.16: 59 (-absolventi)
Za celý školní rok úbytek 15 žáků, z toho:
- odchod z DM: celkem 17 žáků, z toho:
- absolventi studijních a učebních oborů (ukončení studia):
- 8 žáků
- předčasné ukončení a přerušení studia, přechod na jinou školu:- 5 žáků
- privát:
- 1 žák
- denní dojíždění z domova:
- 2 žáci
- vyloučení z DM
- 1 žák
- příchod na DM: celkem 2 žáci
+2 žáci
Důvody nárůstu žáků na DM (+ 7%) oproti předešlému šk. roku:
1) nově zrekonstruovaný a zmodernizovaný DM (od 1.9.2014)
2) zvyšování počtu žáků školy (otevření plánovaných oborů a náběh další třídy
BPČ)

2) Počty pracovníků DM
- fyzický počet pedag. pracovníků:

5 (1 ZŘVMV, 4 vychovatelé)
- přepočtených pedagogických pracovníků:
4,6 (navýšení o 0,6 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.

3) Kvalifikovanost na úseku VMV
Na úseku VMV pracovalo:
5 pedagogických pracovníků: 1ZŘ VMV a 3 skupinoví vychovatelé na celý úvazek
smlouvou na dobu neurčitou a 1 vychovatel na 0,6 úvazku se
smlouvou na dobu určitou
3 pracovníci na dohody: 1 pracovník na mimořádná ubytování (DPP)
2 noční vrátní (2 DPP)
Kvalifikovanost úseku VMV: 2 VŠ (ZŘ VMV: VŠ + DPS + 4 semestrové studium „školský
management“ + roční studium „kompetence zást. ředitele“,
vychovatel: VŠ voj. + FTVSP
3 ÚSO (vychovatelé: pedag. střední škola nebo střední škola
+ DPS či + studium pedagogiky)
Celý úsek VMV tedy splňuje odborné kvalifikační požadavky!

4) Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity
Příprava na vyučování
Pro přípravu žáků na vyučování slouží na DM klubovna s PC koutkem, která je vybavena počítači
s připojením na internet včetně možnosti wifi připojení žáků na pokojích, kde si mohou žáci řešit
domácí úkoly, získávat informace či se připravovat do školy (referáty, zápisy z praxí, apod.). Ve šk. roce
2015/16 bylo k dispozici na DM celkem 6 PC (žákům 5, vychovatelům 1). Využívání PC na klubovně
žáky se neustále snižuje, neboť drtivá většina žáků má svůj vlastní notebook. Připojení k internetu DM
včetně wifi připojení na pokojích žáků přispívá ke zkvalitnění přípravy 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.).
Klubovna je také vybavena kvalitním dataprojektorem s možností připojení na PC, který se hlavně
osvědčuje při lektorské a přednáškové činnosti.
Stále se nedaří zlepšovat studijní výsledky hlavně žáků lesnických oborů, i když komfort pro jejich
studijní přípravu stále stoupá (viz internet, wifi, instruktáže jak studovat, motivační prospěchové
soutěže). Vysvětlení je stále zřejmě jediné, a to malý výběr žáků při přijímacím řízení (i přes návrat
k přijímacím zkouškám), vzhledem k celospolečenské stagnaci počtu žáků vycházejících ze ZŠ, žádné
studijní návyky ze ZŠ, malá osobní odpovědnost za přípravu na vyučování.
Přes zvýšenou pozornost vychovatelů při práci s těmito žáky (např. pomoc se studiem dle svých
možností, přednáška „Jak se učit“, spolupráce vychovatele s učiteli při zadávání domácích cvičení,
prospěchově motivační program, povinné doučování žáků se špatným prospěchem - učitelé v odpoledních
hodinách ve škole, účast některých učitelů na DM při přípravě na vyučování) se výsledky ve škole
nelepší. Žákům chybí samostatnost při přípravě na vyučování, vůle a snaha vynikat nad ostatní
spolužáky. Spokojenost s průměrem a někdy i s podprůměrem („hlavně projít“, „ono to nějak dopadne“,
„když tak přejdu na mechanizátora“, apod.) je fenoménem dnešní mladé generace a stále přetrvává.
Těmto skutečnostem se přizpůsobuje práce vychovatelů na DM, ale i učitelů v odpoledních hodinách,
kteří jsou nápomocni slabším žákům při přípravě na vyučování, snaží se pěstovat v žácích odpovědnost,
systematičnost a touhu po dobrých studijních výsledcích. Bohužel 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.
Pro zájmovou činnost na DM je využíváno vlastních zařízení školy a DM (vybavené posilovny, herna
stolního tenisu, kulečník, stolní fotbal, klubovna s PC a audiovizuální technikou, vzduchovková a

laserová střelnice, psince, sokolnický areál, malá tělocvična a hřiště DM i 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, Fitness Rumburk,
horolezecké stěny v Novém Boru, Krásné Lípě a Děčíně, a další)
Ve školním roce 2015/16 pracovaly tyto pravidelné zájmové útvary:
Zájmový útvar
průměrný počet žáků
Kopaná, sálová kopaná
10
Míčové hry (odbíjená, vybíjená)
12
Florbal
11
Sokolnický
5
Myslivecký
7
Střelecký
7
Lukostřelba
5
Sebeobrana
5
Horolezecký
4
Kondiční kulturistika
10
Fofografický
4
Trubači (lesnice a borlice)
8
Plavání
6
Bowling
6
Badminton
4
Rybářský
4
Výtvarný
4
ARMY
5
Divadelní (1.pololetí)
7
Stolní tenis
3
127
Celkem se tedy ve šk. roce 2015/16 zapojilo do 20 zájmových útvarů DM 127 žáků (v průměru 6-7
žáků na zájmový útvar, což značí v průměru pokles o jednoho žáka na zájmový útvar). Celkový
počet žáků aktivně pracujících v zájmových útvarech se oproti minulému školnímu roku takřka
nezměnil (zvýšení o 1 žáka, vloni 126 žáků). Vzhledem k vyššímu počtu ubytovaných žáků na DM
oproti minulému školního roku (+7%) jsme očekávali i vyšší zapojení žáků v zájmové činnosti. Bohužel
se tak nestalo díky negativnímu trendu stále přibývajícího konzumního způsobu života mladých a stále
stoupající náročnosti a očekávání žáků („tak a teď mě zabavte“, bez vlastního přispění). Přesto se jedná i
tak o relativně dobrý výsledek.
Trendem posledních let je také větší specializace žáků v zájmové oblasti (ústup od masové účasti
v kroužcích při nižším počtu kroužků k menší účasti ve stále pestřejší a rozšířené nabídce
zájmových útvarů).
Je samozřejmě i vizitkou konkrétního vychovatele, jak se mu daří motivovat žáky k aktivnímu využívání
volného času. Vychovatel musí nabízet stále pestřejší zájmovou činnost, více ji „prodávat“ (propagovat a
vysvětlovat, zatraktivňovat, obměňovat), více promýšlet obsah a dávat větší samostatnost žákům při
organizování akcí VMV, uplatňovat spíše partnerský princip, nikoliv direktivní

Některé další aktivity VMV ve šk. roce 2015/16:
- „Pohár ředitele“ – celoroční sportovní soutěž tříd (systém 4 turnajů podzim x jaro):
1. místo - 2.BPČ, 2. místo - 4.BPČ, 3. místo - 1.BPČ

- 11 přednášek a besed (psychohygiena studia, bezpečný sex, nebezpečí závislostí,
cestopisné přednášky, kriminalita mládeže, základy 1. pomoci, mládež a právo, beseda a instruktáž
zdravé výživy, xenofobie a tolerance, apod.)
- Turist. kurz v Itálii - Elba (žáci 2. SO ) – 3.6.-12.6.2016
- Lyžařský kurz v Jizerských horách – 13.-18.3.2016 (žáci 1. L a 1.SO)
- Hubertská zábava a Hubertská jízda (6.11. 2015) – organizovali L + LM
- Účast sokolnického kroužku na akcích reprezentujících školu (Opočno, myslivecké akce,
výstavy škol, akce ÚK, akce LČR, nábor, „dny otevřených dveří“ školy, arboreta, atd.)
- Sportovní turnaje (kopaná, odbíjená, florbal, nohejbal, stolní fotbal, šipky, šachy,
kulečník, stolní tenis, vybíjená, bowling, piškvorky)
- Střeleck soutěže
- Návštěva divadelního představení v KD Rumburk (20.10. „Nerušit, prosím“, 45 žáků)
- Myslivecká činnost - instalace okresní myslivecké výstavy trofejí (červen 2016 – zámek),
vábení zvěře, asanace krmelců, pozorování, čekaná, příprava na ZP, hodnocení trofejí MS
Jitrovník, stahování zvěře, stavby mysliveckých zařízení
- Kulinářská činnost s žáky (myslivecký guláš, bramborový salát a řízek, pečení cukroví,
Grilování, palačinky)
- Nácvik trubačů a jejich vystoupení (Rudolfinum, Šluknov, Rumburk, Česká Lípa, Ústí n.L.
a další)
- Soustředění 1. ročníků na začátku šk. roku – účast všech vychovatelů
- Volba „Miss čarodějnice“ – rekordní počet 14 čarodějnic
- Zelená stopa – tradiční branně sportovní závod pětičlenných družstev celé školy(29.6.)
- Spolupráce a činnost SK ASK při SLŠ a SOŠ Šluknov (pravidelné návštěvy bazénu
v Rumburku v rámci kondičního plavání, pravidelná zájmová činnost - odbíjená, florbal,
bowling, střelectví)
- Návštěvy výstav (KD Šluknov) a koncertů vážné hudby (KD Šluknov, kostel)
- Táboráky, opékání buřtů, „miss čarodějnice“, grilování
- Exhibiční sportovní utkání mezi zaměstnanci školy a žáky (minikopaná, odbíjená 29.6.)
- Činnost Domovní rady (pravidelně 1 x měsíčně)
- Vánoční akademie školy – nácvik divadla na DM
- Botanické vycházky – výklad a seznamování s místní florou, podklady pro herbáře a
botanické sbírky
- Dobrovolné brigády většiny ubytovaných žáků na úpravě okolí DM a ve školní honitbě
Kromě vychovatelů, kteří vedli minimálně 2 zájmové útvary (je v jejich náplni práce), patří poděkování
těm, kteří se bezplatně a ve svém volném čase podíleli na realizaci ŠVP DM, realizaci cílů a náplně
VMV. Mezi ně patří:

5) Kázeňská opatření na DM ve šk. roce 2015/16
Tresty:
pohovor
33 první drobná provinění proti ŘDM
napomenutí vychovatele 8 opakovaná drobná provinění proti ŘDM
důtka ředitele
17 závažné porušení ŘDM podm. vyloučení z DM
4 opakované závažné porušení ŘDM -

vyloučení z DM

Pochvaly:

1

úmyslné škody na DM (vandalismus)

pochvala vychovatele

pochvala ředitele

7 za vzorné plnění svých povinností na DM,
za aktivitu v zájmové činnosti, za
dobrovolnou brigádnickou činnost na DM
1 za celoroční aktivitu v zájmovém útvaru sokolnictví

V porovnání s minulým školním rokem se počet drobnějších kázeňských opatření (výchovný pohovor,
napomenutí vychovatele) snížil (loni 56, letos 41). Snížil se i počet závažnějších kázeňských opatření
(loni 30, letos 22). Snížení si vysvětluji pochopením většiny žáků v pokračováním přísného trendu
v dodržování ŘDM (hodnocení dosavadního pobytu na DM je jedním z kritérií při přijímání na DM) a
v důslednosti pedagogů při řešení negativních projevů žáků. Drobnější kázeňská opatření mají dost často
výchovný účel (žák si dává pozor, neopakuje stejnou chybu).
Stále se však nedaří:
- zastavit drobné vandalství žáků na DM (poškozená malba, nešetrné
otevírání a zavírání dveří – několikeré vyštípnutí zámkového mechanismu,
nešetrné zacházení s nábytkem – židle, vzpěry u paland, prořezané ubrusy, rozbité
zrcadlo, apod.)
- zastavit trend nočních návštěv na pokojích opačného pohlaví
Z části se podařilo:
- zastavit trend velmi nízkého počtu udělovaných pochval - letos 8 (loni 2),
nicméně rozdíl mezi udělenými kázeňskými opatřeními a počtem
udělovaných pochval je stále značný
- snížit počet závažnějších kázeňských přestupků žáků
Budou nutná opatření k nápravě výše uvedených skutečností a zapracování do činnosti vychovatelů
pro příští rok.

K snížení přestupkovosti žáků proti ŘDM přispělo:
1) existencí výběru ubytovaných žáků (již není ubytován každý žák, který podal přihlášku, letos
poprvé velmi malý převis zájemců o ubytování, příští rok značný převis!)
2) soustředění žáků pod jednou střechou (1 budova DM) - lepší identifikace a monitoring
přestupků žáků proti ŘDM – preventivní působení na jednání žáků
3) větší všímavost vychovatelů ke stavu rekonstruované budovy DM, sebemenší
drobný vandalismus žáků okamžitě řešen – preventivní působení na jednání žáků
Opatření pro nový školní rok:
1) pokračovat v prevenci proti konzumaci alkoholu, zvláště u nezletilých
2) pokračovat v prevenci proti kouření, zvláště u nezletilých
3) pokračovat v prevenci ke snižování vandalismu a úmyslných škod, jejich odhalování a potrestání,
větší všímavost a důslednost vychovatelů k sebedrobnějším projevům vandalismu, okamžité řešení
škody, spolupráce s rodiči
4) důslednější a efektivnější kontrola v nočních hodinách s cílem zamezení návštěv opačného pohlaví
5) stále snižovat nepříznivý poměr pochval a trestů (počet pochval stále mnohem nižší) zvýšenou
motivací žáka
6) přestupkovost žáků snižovat pestřejší a atraktivnější nabídkou činnosti VMV („kdo si hraje,
nezlobí“), hledání dalších nových aktivit

Výsledky hospodaření:

Fotogalerie:

Pekař roku – soutěž Pardubice

Školní naháňka

Výuka bojových umění – BPČ

Turistický kurz - Elba

Škola je zapojena do programu DOFE AWARD

Soutěž Dřevorubec 2015 Hejnice

Praxe – Lesnické práce

Odborný výcvik – Lesní mechanizátor

Odborný výcvik – Práce ve stravování

Lukostřelecký kroužek

Praxe oboru Bezpečnostně právní činnost

Sokolnický kroužek

Trubačský kroužek

Odborná praxe – BPČ

Odborný výcvik - Pekař

Potápěčský kurz – BPČ

Slavnosti Sv. Huberta

Stavění májky – Majáles

Koncert ke Dni učitelů

Výroční zpráva byla projednána ve Školské radě

