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1. Charakteristika školy  

Základní identifikační údaje 

 Vykonávaná činnost škol a školských zařízení a místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (k 30. 9. 2017) 
typ kapacita adresa 

Střední škola 775 

T. G. Masaryka 580, 407 77  Šluknov 

Karlova 564, 407 77  Šluknov 

Mlýnská 224, 407 77  Šluknov 

k. ú. Císařský, objekt na parc. č. 449, 407 77   Šluknov - Kunratice 

Dr. E. Beneše, objekt na parc. č. 803, 407 77   Šluknov 

Domov mládeže 135 
Sukova 829, 407 77  Šluknov 

Tyršova 720, 407 77  Šluknov 

Školní jídelna 200 T. G. Masaryka 580, 407 77  Šluknov 

 Aktuální počet žáků dle oborů (k 30. 9. 2017) 
kód obor vzdělání (denní forma) 1. 2. 3. 4. 5. Σ 

2953H01 Pekař 5 0 0 - - 5 

6551E02 Práce ve stravování 9 8 - - - 17 

7541E01 Pečovatelské služby 11 6 7 - - 24 

7541M01 Sociální činnost 10 10 13 9 - 42 

4156E01 Lesnické práce 5 5 - - - 10 

4156H01 Lesní mechanizátor 16 15 17 - - 48 

4146M01 Lesnictví 14 23 15 12 - 64 

6842M01 Bezpečnostně právní činnost 41 27 26 26 - 120 

Σ 111 94 78 47 0 330 

kód obor vzdělání (ostatní formy) 1. 2. 3. 4. 5. Σ 

4146M01 Lesnictví 0 15 0 0 34 49 

 

Oborová skladba a její vazba na trh práce, sociální partnerství 

Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov je nejsevernější školou ČR. A byť to z názvu nevyplývá, jedná se komplexní vzdělávací 

zařízení. Na škole se vyučují dvouleté, tříleté a čtyřleté obory. Škola stojí na třech pilířích vzdělávání, což jsou: Lesnictví, Sociální činnost, 

Bezpečnostně právní činnost. Tuto skladbu oborů doplňují gastro obory Práce ve stravování a Pekař. Škola svým zaměřením v oboru lesnickém a 
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sociálním umožňuje vzdělání jak v učňovských, tak studijních oborech, což umožňuje žákům vertikální a horizontální propustnost v průběhu 

studia i po jeho dokončení. Zaměření školy v oboru lesnickém je v kraji jedinečné a v celé republice se tento obor vyučuje na 5 školách se 

stejnou strukturou vzdělávání. Nejbližší zařízení podobného typu je v Trutnově, což je Královehradecký kraj nebo ve Žluticích, což je 

Karlovarský kraj. Specifickou součástí školy je vzdělávání v typu E, což v okrese Děčín není zcela běžné a v nejbližším okolí je toto vzdělávání 

nabízeno ve Varnsdorfu, čímž je škola zároveň specifickým školským zařízením, které plně odpovídá struktuře obyvatel Šluknovského výběžku 

a umožňuje i méně nadaným žákům nebo žákům ze sociálně znevýhodněných podmínek ukončit alespoň středoškolské vzdělání výučním listem. 

V těchto oborech se nachází celá řada žáků, kteří obvykle předčasně ze střední školy odcházejí a končí se základním vzděláním na úřadu práce. 

Nechceme toto prostředí dále podporovat, a proto se snažíme skladbu oborů lesnictví, gastro popřípadě sociální činnost co nejvíce přiblížit 

reálnému životu a naučit žáky chování v pracovním procesu s ohledem na jejich možnosti a sociální prostředí. 

Škola má kromě dvou budov, kde probíhá teoretická výuka ještě středisko praktického vyučování pro gastro obory, které se nachází v budově 

v Karlově ulici, dílnu lesních mechanizátorů v Mlýnské ulici, sportovní halu včetně lezecké stěny a střelnice, domov mládeže v Sukově ulici, 

střelnici v Kunraticích a arboretum tamtéž. Z pohledu vybavení pro odborný výcvik žáků se jeví jako nedostatečný současný stav u oboru 

lesnictví, kdy škola hospodaří na pronajatých pozemcích města Šluknov a Rumburk. Práce a činnosti, které není schopna na těchto pozemcích 

obsáhnout, plně nahrazuje smlouva s LESY ČR s.p., která doplňuje zbývající činnosti. Ostatní zmiňované školy tohoto zaměření v celé republice 

mají ve svém vlastnictví lesní pozemky, kde probíhá výuka praxí. Výuka praxí našeho systému je zcela srovnatelná, nevýhoda je ekonomická 

náročnost formou pronájmu.  Mimo tyto lesní pozemky probíhá praktické vyučování u soukromých subjektů nebo městských lesů pro příklad 

uvádíme firmu Uniles a.s., Městské lesy České lípa nebo Košťany Holding a.s. Krušné Hory. 

Žáci školy se zaměřením na lesnictví dosahují mnoha úspěchů v oborových soutěžích např. druhé místo v odborné soutěži s vyvážecí soupravou 

na Skelné Huti v roce 2017. Co se týká uplatnění těchto absolventů na trhu práce, ani jeden není evidován na úřadu práce, největším 

zaměstnavatelem jsou akciové společnosti a v mnoha případech jsou absolventi zaměstnáni i mimo ČR v lesních činnostech ve státech EU např. 

Francie. Naše škola disponuje moderní lesnickou technikou zakoupenou v posledních letech z projektů EU, která odpovídá standardnímu 

vybavení v České republice. Jako vhodným doplňkem, zejména pro výuku botaniky je arboretum v Kunraticích, které je využíváno nejen pro 

potřeby výuky denního a dálkového studia ale též pro odborné semináře v této oblasti ve spolupráci s národním parkem Česko saské Švýcarsko a 

jinými organizacemi. Nedílnou součástí lesnického vzdělávání je též výuka myslivosti, neboť žák s tímto zaměřením získá nejvyšší myslivecké 

vzdělání, které lze v ČR dosáhnout. Pro tuto výuku slouží zejména střelnice školy jak venkovní v Kunraticích, tak krytá ve sportovní hale. Obě 

tato zařízení jsou též využívána žáky bezpečnostně právního oboru. Praktickou výuku myslivosti zajištujeme v režijní honitbě Lesů ČR. Tuto 

honitbu měla škola po dobu 10 let, do roku 2016 v pronájmu. V současné době nám Lesy ČR, v rámci smlouvy, poskytují tuto možnost 

bezplatně. Dlouhodobě je nutno počítat buď s převodem pozemků, nebo s jiným adekvátním dlouhodobým řešením. 

Druhý pilíř bezpečnostně právní činnost je nejmladším studijním oborem naší školy. V současné době se ve škole vyučuje šestým rokem, ale 

počet žáků mnohonásobně převyšuje počet zájemců z okolí. Jedná se o obor perspektivní ze dvou důvodů. Jednak nedostatek pracovníků 

v ozbrojených složkách České republiky a za druhé geografická poloha školy – 10 km od státní hranice se SRN umožnila spolupráci tohoto 
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oboru s policií SRN, kde mohou absolventi školy získat také uplatnění. Stejně tak jako lesnická větev, tak i tento směr je jedinečný. Garantem 

vzdělávání je Ministerstvo vnitra ČR a jím zřizovaná Střední policejní škola v Holešově. Jako obrovský bonus naší školy je smlouva s Krajským 

ředitelstvím Policie ČR o spolupráci při výuce žáků naší školy. V rámci této smlouvy některé odborné předměty vyučují aktivní zaměstnanci 

Policie ČR a tudíž žáci na svoji profesi nejsou připravováni ve „skleníkovém prostředí“. Škola intenzivně spolupracuje nejen se státní policií, ale 

se složkami městské policie Šluknov, Rumburk, Jiříkov, Krásná Lípa, Česká Lípa, Kamenický Šenov, kde žáci od třetího ročníku vykonávají 

odborné praxe.  V roce 2016 škola začala spolupracovat s Vězeňskou službou ČR.  Konkrétně s vězeňskou akademií ve Stráži pod Ralskem, což 

umožnilo žákům lepší orientaci a také možnost jiného uplatnění. Nedílnou součástí vzdělávání a uplatnění těchto žáků je tzv. komerční sféra, zde 

škola navázala spolupráci s několika bezpečnostními agenturami v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji, kde žáci též vykonávají odborné 

praxe. V roce 2017 byla dokončena sportovní hala, jejíž součástí je posilovna, lezecká stěna a úpolový sál, který splňuje veškerá kritéria pro 

přípravu žáků na budoucí profesi. Žáci tohoto oboru mají rovněž možnost využívat obě střelnice školy, v rámci praxe prošli horolezeckým a 

potápěčským výcvikem, absolvují kurz první pomoci a mají možnost v rámci volnočasového studia získat profesní kvalifikaci Strážný (dle 

NSK), kterou akredituje Ministerstvo vnitra ČR. Kromě univerzálních učeben škola disponuje speciální učebnou pro výuku odborných předmětů 

v tomto oboru. 

Třetím nosným pilířem je obor Sociální činnost. Historicky tato profese spadá do Šluknovského výběžku, neboť na jeho území jsou ústavy 

sociální péče zřizované obcemi, krajem popř. magistrátem hl. města Prahy. V důsledku odlivu obyvatel po roce 1990 ze Šluknovského výběžku 

je akutní nedostatek zaměstnanců v těchto zařízeních jak v nižším, tak středním personálu. Po sloučení školy v roce 2007 byla tato větev 

rozšířena o tříletý učební obor Pečovatelské služby, jehož úkolem bylo doplnit základní personál v těchto zařízeních. Bohužel díky nedostatku 

žáků v těchto oborech se nám nedaří uspokojit požadavky partnerských organizací, natož jiných zařízení s tímto zaměřením. V roce 2015 škola 

navázala spolupráci s ústavy sociální péče v SRN, kde je obdobná situace jako u nás. Žáci vyšších ročníků v rámci praktického vyučování 

navštěvují zařízení v Sohlandu. Pro žáky to kromě odborné přípravy umožňuje zvýšit si jazykové dovednosti a komunikaci s klienty. Jelikož 

v patnácti letech žáci základních škol nemají představu o tomto oboru, je naplněnost nižší než v lesnictví, popř. v bezpečnostně právní činnosti. 

Škola není schopna pokrýt požadavky partnerských organizací. V budoucnosti se tomuto problému budeme muset věnovat. Jako náhradní řešení 

škola zvolila cestu akreditovaných kurzů např. Pracovník v sociálních službách, který otvíráme několikrát ročně, ale ani absolventi těchto kurzů 

nepokryjí požadavky trhu práce. 
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Pozn.: K 1. 9. 2007 došlo ke sloučení se SŠ sociální, Šluknov, Karlova 564, p.o.
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Z výše uvedených grafů vyplývá nárůst počtu žáků v posledních několika letech. První nárůst v roce 2006 je v důsledku spojení škol ve městě 

Šluknově, druhý pozvolný nárůst v roce 2016/17 je zaznamenán zvyšujícím počtem žáků o obor Bezpečnostně právní  činnost a obrovským  

úspěchem stabilizace oboru Sociální činnost. U učňovských oborů naopak dochází k útlumu gastro oborů a naopak ke zvýšení počtu žáků 

v oboru Lesní mechanizátor. Celou situaci je třeba analyzovat, ale už nyní je patrné, že gastro obory budou v budoucnosti zúženy o obor Pekař. 

 

Strategie a vize školy 

Škola v posledních deseti letech změnila strategii a z uzavřeného školského zařízení chceme být vzdělávací složkou ve spolupráci se 

zaměstnavateli ve všech oborech vzdělávání. Máme mnoho partnerských organizací v lesnictví, v rámci spolupráce organizujeme společná 

setkání např. přednášky o netopýrech, výskyt vlka v naší lokalitě a spolupracujeme s několika zahraničními školami. Zvlášť přínosná se 

v poslední době jeví spolupráce se slovenskými lesnickými školami. Jelikož geograficky spadají do stejné části Evropy a řeší obdobné odborné 

problémy jako u nás, čímž se snáze nacházejí témata diskuze mezi žáky a učiteli. 
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Cílem je vybudovat moderní střední školu poskytující vzdělání ve všech kategoriích oborů E, H a M a dále pro všechny věkové kategorie, 

zejména formou dálkového studia a celoživotního učení. Chceme být školou odbornou a odbornost budeme poskytovat zejména podle požadavků 

našich smluvních partnerů. Chceme propojit teorii s praxí a neučit žáky odděleně od praktického vyučování, chceme dále vzdělávat pedagogy 

stážemi na odborných pracovištích. Chceme být otevřenou školou, přijímat objektivní informace, nové způsoby komunikace a moderní výukové 

metody. Tradice nás zavazují opírat se o vzájemnou důvěru, odpovědnost a slušné jednání mezi žáky, učiteli, rodiči, absolventy  

a profesními kolegy tak, aby další vzdělávání našich žáků umožnilo plné uplatnění v jejich profesním životě. Chceme dále zůstat školou 

rodinného typu, rozvíjet osobnost žáka a mimo to, což nám ukládá zákon je výchova a vzdělávání, chceme žákům dát životní styl. 

Vizí školy není úzká specifikace v jednotlivém oboru, ale naopak prohlubování všech třech pilířů. Poučení pro nás může být situace na ostatních 

lesnických školách ČR, které svým jednooborovým zaměřením nemají dostatečný počet žáků a tím pádem se dostali do neudržitelné ekonomické 

situace. Po materiální schránce jsou obory i jejich praktické vyučování dostatečně vybaveny. Obor bezpečnostně právní má praxe plně zajištěny 

jak v prostorech školy, tak na smluvních pracovištích. Jedinou nevýhodou se jeví absence venkovního hřiště, které škola v odpovídající kapacitě 

nemá. V následujících pěti letech chceme vybudovat ale alespoň dvě hřiště. Jedno v prostorech domova mládeže a druhé v prostorách školy 

v ulici T. G. Masaryka. Dále pak máme zájem podepsat stejnou smlouvu popřípadě memorandum s Krajským ředitelstvím Libereckého kraje 

přibližně ve stejném znění jako v kraji Ústeckém, ale dominantní by pro nás byla příprava na vstupní testy k Policii ČR. V neposlední řadě 

prohloubit spolupráci s Vězeňskou službou České republiky. Samostatnou kapitolu pak tvoří komerční sféra. Zaměříme úsilí na získání 

strategického partnera v oblasti bezpečnostních agentur. Z hlediska vzdělávání se alternativně jeví řešení tříletého oboru Strážný (), ale 

z kapacitních důvodů školy není momentálně reálné tento obor otevřít. Z pedagogického hlediska by doplnil vertikální a horizontální prostupnost 

žáků, jako to je v oborech lesnictví a sociální činnost.  

Budoucí problematika lesnických oborů tkví zejména v problému zajištění praktického vyučování. Současná situace nájem městských lesů popř. 

smlouva s LČR není dlouhodobě perspektivní zejména u smluvního vztahu s LČR, aby praxi řídili zaměstnanci tohoto podniku, kteří nemají 

pedagogické vzdělání a se školou žádný pracovně právní vztah. Výhodou těchto oborů je integrace žáků s vývojovými poruchami, což splňuje 

přípravu na inkluzivní vzdělávání. Do budoucna zaměříme organizaci praxí tak, aby se žáci všech tří oborů navzájem doplňovali a připravovali 

se na práci v budoucím pracovním kolektivu. Je třeba do budoucnosti vytvořit modelový školní podnik, tzv. školní polesí, kde se žáci budou 

podílet i na ekonomickém řízení provozu – výběrová řízení, aukce dřeva atd. 

Sociální obory – jako velice perspektivní se jeví kombinace tříletého a čtyřletého studia, jelikož jsme smluvním partnerům schopni nabízet žáky 

v nižším i středním personálu. Škola plánuje prohloubit spolupráci se sociálními zařízeními v SRN. 

Financování školy – škola se v minulosti zapojila do mnoha projektů zejména Modernizace dílen Mlýnská v rámci Regionálního operačního 

programu Severozápad, ze kterého byl financován nákup lesnické techniky. V současné době jsme byli úspěšní v IROPu a budou vybudovány 

dílny a garáže pro lesnickou techniku. S tímto projektem hodláme prorazit i na základní školy v okolí a zapojit jejich žáky do polytechnického 

vzdělávání.  Hlavním cílem do budoucích let je zapojení školy do projektů Erasmus+, předpokládáme tím zlepšení jazykových dovedností žáků, 
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což je z dotazníkového šetření jedno ze slabších oblastí naší školy. V současné době ve škole vznikla pracovní skupina, ve které jsou zastoupeny 

všechny obory, která každý rok nastolí akreditační proces požadavků a vize jednotlivých oborů nejen ve vzdělávacím procesu, ale i ve vztahu 

k budoucím zaměstnavatelům.  
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2. Analýza stavu a potřeb  

2.1 Rozvoj kariérového poradenství 

2.1.1 Současná situace školy 

Kariérové poradenství je nutné poskytovat s ohledem změn v dnešní době a to jsou hlavně změny na trhu práce. Ty jsou ovlivněny ekonomikou 

společnosti a také sociálními podmínkami Ústeckého kraje, kde se škola nachází. V našem případě i kraje Libereckého, Středočeského a 

Karlovarského. Důraz musí být kladen proto také na vyhledávání žáků se vztahem k oboru zejména u oboru „M“ a dále pak žáků ohrožených 

nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání, zejména u oborů „E“, dále pak informační činnosti k žákům a rodičům 

zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty u oborů „M“. 

Kariérový poradce na naší škole nemá pro výkon této funkce odpovídající vzdělání. Kariérové poradenství je u nás součástí práce výchovného 

poradce. Kariérový poradce úzce spolupracuje s jednotlivými vyučujícími. Služby kariérového poradenství zahrnují prvky prevence předčasných 

odchodů ze školy. Většina vyučujících usiluje o utváření pozitivního vztahu žáků ke zvolené profesi či dalšímu studiu již v samotné výuce. 

Individuální kariérové poradenství se nejčastěji zaměřuje na pomoc žákům, kteří potřebují změnit svůj obor nebo přejít ve stejném oboru do jiné 

kategorie – E, M, H nebo dálkové studium. Konkrétní činnosti v oblasti kariérového poradenství, na kterých se škola podílí, dle jejich důležitosti: 

Vysoká důležitost: 

- Realizace odborného výcviku/odborné praxe v reálním pracovním prostředí – výjimku tvoří lesnické obory, které pracují na pronajatých 

lesních pozemcích. Činnosti, které nejsme schopni vykonávat, spolupracujeme s LČR 

- Zapojení odborníků z praxe do výuky a dalších aktivit školy – u oboru bezpečnostně právní činnost se podílí přímo na teoretické výuce 

- Spolupráce s rodiči (představení profese rodičům ve škole, řešení předčasných odchodů ze školy) 

Střední důležitost: 

- Organizování exkurzí, besed apod. pro kariérovou orientaci žáků 

- Prevence a intervence předčasných odchodů žáků ze školy 

- Podpora žáků se znevýhodněním zdravotním nebo sociálním 

- Spolupráce se zaměstnavateli či VŠ při náborových aktivitách 

Nestanovená důležitost: 

- Průběžné vzdělávání odborných pedagogických pracovníků v oblasti své profese, stáže u budoucích zaměstnavatelů absolventů (LČR) 

- Spolupráce s externími subjekt z oblasti kariérového poradenství – úřady práce, pedagogicko- psychologická poradna 

- Využívání a poskytování kariérových informací – webové stránky, facebook 

- Příprava materiálů pro výuku průřezového tématu či vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, zejména u oborů „E“ a „M“ 
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2.1.2 Identifikované překážky 

Největším problémem v současné době je velký počet míst na vysokých školách a přijímání téměř všech uchazečů, dokonce i s nedokončenou 

maturitní zkouškou. Tím pádem zůstává úzká skupina žáků, kteří potřebují podporu pro volu povolání. 

Další nepříznivou podmínkou je nedostatečná časová a finanční podpora pracovníků k rozvíjení své teoretické a praktické připravenosti 

vykonávat kariérové poradenství. Následně také jediná motivace žáků při volbě budoucího uplatnění a to je výše budoucí odměny či mzdy. 

 

Druh překážky 

 

Četnost překážek při realizaci KP 

Výskyt 

většinou 

Výskyt 

často 

Výskyt 

občas 

Výskyt 

výjimečně 

Nelze 

posoudit 

Nízká časová dotace poradce pro poskytování služeb kariérového poradenství  X    

Nedostatečné finanční prostředky pro zajištění kariérového poradenství ve škole  X    

Nedostatečné vzdělání kariérových (výchovných) poradců a nedostatek příležitostí k jejich 

vzdělávání 
 X    

Nedostačující možnosti pro zajištění externího kariérového poradenství   X   

Malý zájem o kariérové poradenství ze strany žáků a rodičů a zaměstnavatelů  X    

Nedostatečná podpora ze strany zřizovatele, nedostatečná podpora oblasti KP ve škole    X  

Absence pozice samostatného kariérového poradce  X    

Nedostatečné technické a materiální zabezpečení pro kariérové poradenství   X   

 

2.1.3 SWOT analýza 
 Pomocné (k dosažení cíle) Škodlivé (k dosažení cíle 

V
n

it
řn

í 
(a

tr
ib

u
ty

 o
rg

a
n

iz
a

ce
) 

STRENGHTS (silné stránky 

 Ve všech oborech vzdělání na naší škole je stoprocentní možnost 

uplatnění na trhu práce, naopak je nedostatek pracovníků 

 V rámci náboru žáků škola pořádá Dny otevřených dveří a chystáme 

sdílení učeben a dílen se žáky základních škol 

 Škola spolupracuje s 30 firmami v rámci odborného výcviku žáků, 

vedoucí učitelé odborného výcviku komunikují se zástupci firem a mají 

informace o tom, jaký profesní profil mají mít absolventi jednotlivých 

oborů 

 V rámci odborného výcviku je zavedená individuální praxe žáků, která se 

uskutečňuje v provozech zaměstnavatelů s možností budoucího 

zaměstnání 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

 Při vyučování zastupují kariérní poradce třídní učitelé, 

učitelé odborného výcviku 

 Žáci nechtějí řešit svou kariéru 

 Rodiče žáků učebních oborů nespolupracují se školou 

 Žáci nejsou motivováni k dokončení studia ze strany 

rodiny a okolí, zejména v oborech „E“ 

 Žáci se SVP se hůře adaptují ve firmách 

 Absence proškolených pedagogických pracovníků 

v kariérovém poradenství 



Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace 

T. G. Masaryka 580, Šluknov  407 77 

 

10 

 

V
n
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í)
 OPPORTUNITIES (příležitosti) 

 Vytvořit pozici školního kariérového poradce (KP) 

 Seznámit pedagogický sbor a žáky s náplní práce kariérového poradce a 

podpořit spolupráci 

 Zainteresovat kariérního poradce do náboru žáků a tím podpořit zájem 

potenciálních žáků o studium sociálního oboru, zvláště pak i oborů 

poptávaných na trhu práce 

 Kariérový poradce má přehled a informace o pracovních nabídkách 

z úřadu práce a zaměstnavatelů 

 Kariérový poradce aktivně spolupracuje a komunikuje s žáky a rodiči 

THREATS (hrozby) 

 Žákům je někdy úplně jedno, co budou dělat a kde 

budou zaměstnáni, zajímá je jen odměna 

 Zaměstnavatelé mají jiné nároky na absolventa. Žádají 

zejména samostatného absolventa 

 Někteří zaměstnavatelé nemají zájem podporovat 

odborné vzdělávání 

 Vybavení pro výuku OV a odborných předmětů je 

dostatečné, ale rychle zastarává s ohledem na nároky 

zaměstnavatelů 

Systematicky prováděné kariérní poradenství ve škole by mělo mít svého hlavního koordinátora se sníženým úvazkem. Není vhodné tuto funkci 

kumulovat s výchovným poradcem. Poradenství by mělo směřovat k rodičům žáků. Je nutná legislativní změna. 

 

2.1.4. Cílový stav 

V současné době nemáme samostatného pracovníka věnujícího se této problematice. Jak vyplývá ze zpracovaného dotazníku, touto 

problematikou se zabýváme pouze v rámci průřezových tématů RVP – Člověk a svět práce.  Cílem je začlenění kariérové orientace 

v jednotlivých oborech do výuky všech předmětů, včetně všeobecných. Zejména u výuky jazyků se zaměřit na zpracování odborných 

cizojazyčných slovníků, jak lesnických, sociálních, tak bezpečnostních oborů. Dále zapojit učitele odborných předmětů do spolupráce 

s potenciálními zaměstnavateli jak formou exkurzí, tak formou stáží. Ideálním stavem by bylo vytvořit dotované místo koordinátora kariérového 

poradenství pro celou školu, který by tyto činnosti řídil. 

 

 

2.2 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

2.2.1 Současná situace 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě je nedílnou součástí rozvoje moderní společnosti, které přináší v rámci 

středoškolského vzdělávání vědomosti a dovednosti z oblasti podnikání. Seznamuje a vysvětluje ekonomické principy podnikání včetně 

iniciativy a kreativity, která je blíže mladé generaci a která je perspektivním zdrojem pro rozvoj společnosti. Cílem výchovy k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě je předávání a rozvoj znalostí z těchto oborů a posílení zájmu o ně. Podnikání patří mezi obory, které se řadí do skupiny 

ekonomických oborů, v současné době vyžadují pozornost především mladé generace, kterou je možno získat při jejím cíleném a zaměřeném 

vzdělávání nejen na středoškolské úrovni. Zásadní je též spolupráce školy s organizacemi, které jsou schopny i nad rámec výuky ekonomických 

předmětů seznamovat žáky s novými trendy a celkově poměrně dynamickým vývojem moderních postupů. Zásadní je také z hlediska budování 
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správných pracovních návyků, flexibility, schopnosti týmové práce, iniciativy a kreativity, přijímání kritiky nebo znalosti procesů podnikání, 

tedy rozvíjení dovedností, po nichž zaměstnavatelé volají a které u absolventů nezřídka postrádají. Tyto dovednosti usnadňují absolventům 

přechod do praxe a následně umožní jejich lepší uplatnění. 

Podpor kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáka školy je nutno řešit s ohledem na důležitý aspekt dnešní doby, a to jsou změny na 

trhu práce, které provázejí ekonomiku společnosti v této době neustále a také s ohledem na sociálně-ekonomické podmínky Ústeckého kraje, kde 

se škola nachází.  

Společným rysem všech zaměstnavatelů, kteří o spolupráci se školou usilují, je zájem o kvalitního absolventa, připraveného v souladu s jejich 

aktuálními potřebami, které mohou být různě specifické. Základním předpokladem, aby spolupráce vůbec vznikla, je na straně školy ochota 

přizpůsobit v rámci možností daných RVP vzdělávací obsah i organizaci výuky požadavkům trhu práce.  

Škole se v minulých letech zapojila do projektu „Fiktivní firma“. Projekt byl bohužel zaměřen na žáky učebních oborů a praxe ukázala, že ne 

všichni žáci chápali smysl a užitečnost tohoto projektu. Základy podnikavosti jsou probírány ve studijních, ale i učebních oborech pouze 

v předmětu Ekonomika. Při dodržení ŠVP  chybí čas na detaily, rozvoj iniciativy a kreativity. Ve výchově mimo vyučování chybí na škole 

jakýkoliv zájmový útvar v oblasti podnikání, iniciativy a kreativity. 

Proto bude nutné do budoucna změnit ŠVP začleněním podpory podnikavosti do výuky, pozitivně motivovat učitele, rozšířit praktickou výuku, 

který bude zajímavější a lépe přijatelná ze strany žáků. 

Na škole by měl být ustanoven jeden pracovník (vedoucí týmu VkP), který bude VkP zajišťovat, bude seznamovat s aktuálními informacemi a ty 

předávat dál ostatním učitelům. V rámci volnočasových aktivit by měli mít žáci možnost vyzkoušet se podnikání v praxi, a to hlavně zapojením 

do různých projektů týkajících se právě podnikavosti, zaměřených převážně na praktické vzdělávání. 

 

2.2.2 Identifikované překážky 

V minulých letech (2014-16) bylo dosaženo minima v počtu přijímaných 15letých žáků. Tím by měl být ukončen propad v počtech žáků 

přicházejících do středních škol. Tento pokles počtu žáků přijatých do oborů středního vzdělávání v několika posledních letech se zákonitě 

v současnosti projevuje poklesem počtu absolventů středních škol. Spolu s narůstajícím podílem přijímaných studentů do terciárního studia to 

vyvolává nespokojenost zaměstnavatelů, zejména v souvislosti s oživováním ekonomiky a nárůstem potřeby nových pracovníků. Na druhou 

stranu je potřeba poznamenat, že poměrně značná část absolventů technických oborů vzdělání (asi třetina) odchází pracovat do jiného oboru, než 

pro který se vzdělávalo. Mezi důvody například uvádějí, že nenalezli uplatnění, nebyli dostatečně finančně ohodnoceni nebo pracovní nabídky 

v jejich kraji nebyly.  

Co však zaměstnavatele spojuje a zároveň motivuje ke spolupráci se školou, je zájem o kvalitního absolventa, připraveného v souladu s jejich 

jedinečnými a specifickými potřebami. Zároveň je třeba vzít v potaz fakt, že existují výrazné odlišnosti v možnostech a způsobech spolupráce. 

Především z pohledu jednotlivých studijních oborů. Absolventi po ukončení vzdělávání na střední škole pokračují dále ve vzdělávání a jen část 

absolventů hledá uplatnění ve svém oboru. 
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Dle závěrů Evropské komise definovaných v strategii Evropa 2020 by měl mít do konce roku 2020 každý žák počátečního vzdělávání praktickou 

zkušenost s výchovou k podnikavosti. Prováděcím opatřením by mělo být začlenění VkP do výuky středních škol. Cílem by tedy mělo být 

rozvinutí a identifikace VkP do různých předmětů (nejen ekonomických). 

 

2.2.3 SWOT analýza 
 Pomocné (k dosažení cíle) Škodlivé (k dosažení cíle 

V
n

it
řn

í 
(a

tr
ib

u
ty

 

o
rg

a
n

iz
a
ce

) 

STRENGHTS (silné stránky 

 Zaměření školy – učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy a nacházet 

       inovativní podnikatelské řešení 

 Zájem žáků o odborné předměty 

 Snaha pedagogů získávat nové informace i podněty ke zlepšování  

       vzdělávání v podnikavosti a využití ve výuce 

 Kvalifikovanost odborných učitelů 

 Návštěvy a přednášky podnikatelů ve výuce 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

 Nezájem žáků o mimoškolní ekonomické aktivity, 

       cvičení, projekty 

 Malá motivace žáků k ekonomickému vzdělání 

 Nízká motivace učitelů o podporu v podnikavosti 

 Nedostatek finančních prostředků pro realizaci 

       vzdělávání mimo výuku  

 Obtížné personální obsazení ekonomických předmětů 

V
n

ěj
ší

 (
a
tr

ib
u

ty
 

p
ro

st
ře

d
í)

 

 

OPPORTUNITIES (příležitosti) 

 Zapojení žáků do projektů (např. Fiktivní firma) 

 Zapojení pedagogů do ekonomického vzdělávání 

 Podpora praktického vyučování v ekonomických předmětech 

 Rozvoj spolupráce s podnikateli regionu, s LČR 

 Organizování  

 konzultací, debat a exkurzí k problematice podnikavosti 

 

THREATS (hrozby) 

 Nezájem žáků i pedagogů o praktické ekonomické  

       vzdělávání 

 Personální zajištění podpory k podnikavosti odborníky 

 Finanční ohodnocení zapojených pedagogů 

 Velmi nízká nabídka kvalitních učitelů ekonomických  

       předmětů 

 Nepříznivé podnikatelské klima v regionu 

 

2.2.4 Cílový stav 

 V rámci výuky zavádění projektového vyučování a projektového dne 

 Seminární a závěrečné práce žáků zaměřené na oblast podnikání  

 Zapojení do projektů a soutěží z oblasti podnikání  

 Metodická a informační podpora vyučujícím při začleňování témat VkP do výuky  

 Spolupráce s odborníky z oblasti podnikání (besedy, přednášky, exkurze) 

 Založení školní firmy a zapojení v dalších „podnikatelských“ projektech žáků 

 Kvalitní personální obsazení – didaktické dovednosti vyučujících ve výuce k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 Dobrá návštěvnost žáků v zájmových útvarech (podnikání) 
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 Přednášky, besedy, exkurze s podnikateli jako součást výuky Ekonomiky a zájmových útvarů 

 Zvýšení úrovně znalostí žáků v oblasti podnikavosti, iniciativě a kreativity 

 

 

2.3 Podpora polytechnického vzdělávání 

2.3.1 Současná situace 

Polytechnické vzdělávání je nedílnou součástí rozvoje moderní společnosti, které přináší v rámci středoškolského vzdělávání vědomosti a 

dovednosti o vědeckých principech znalosti z technických a přírodovědných oborů blíže k mladé generaci, která je perspektivním zdrojem pro 

rozvoj společnosti. Cílem polytechnického vzdělávání je předávání a rozvoj znalostí z těchto oborů, pomoc při vytváření a upevňování 

pracovních návyků a postojů, posílení zájmu o polytechnické obory. Environmentální, přírodovědné a technické obory, které se řadí do 

polytechnických oborů, v současné době vyžadují pozornost především mladé generace, kterou je možno získat při jejím cíleném a zaměřeném 

vzdělávání nejen na středoškolské úrovni. Snaha o přesah podpory polytechnického vzdělávání na úroveň základních škol by mohla poskytnout 

základ pro zájem mladé generace, její zvídavost, a ochotu vzdělávat se v těchto oborech. Bohužel zájem žáků je dlouhodobě malý a spíše se 

snižuje. Zejména lze vidět snižující se zájem o technické předměty matematika, fyzika a chemie, které spíše působí odrazujícím způsobem.  

V posledních několika letech klesá počet zájemců o lesnické obory. I přes zapojení naší školy do krajského programu „Přírodovědné a  technické 

vzdělávání Ústeckého kraje“ se nepodařilo v loňském roce přivést do lavic lesnických obor srovnatelný počet zájemců jako v předchozích letech. 

Ani rozšířená míra spolupráce se základními školami v okolí ve školních letech 2015/2016 a 2016/2017 nezvýšila zájem o tyto obory. Ve většině 

případů narážíme na problém podpory za stran učitelů základních škol a malý zájem žáků o přírodu a ekologii jako takovou.  

Je možné říci, že se dlouhodobě nedaří u žáků vybudovat pozitivní vztah zejména k matematice a fyzice. Naštěstí u ryze přírodovědných 

předmětů se díky zaměření naší školy daří zájem držet na lepší úrovni než u výše zmíněné matematiky a fyziky.  

Na podporu růstu zájmu a rozšíření rozhledu v polytechnických předmětech žáci zpracovávají ročníkové a závěrečné práce, v kterých se 

neobejdou, mimo jiné i bez analýzy dat, tedy metody statistiky. Někteří žáci se svými pracemi úspěšně reprezentují sebe i školu na soutěžích 

středoškolské odborné činnosti, kde nemají mezi zúčastněnými mnoho konkurentů. 

 

2.3.2 Identifikované překážky 

Na škole v současné době probíhají kroužky myslivosti, sokolnictví a včelařství, které navštěvovaly dříve v rámci projektu „Přírodovědné a  

technické vzdělávání Ústeckého kraje“ s našimi žáky také žáci základních škol. Po skončení projektu se nepodařilo udržet žáky okolních 

základních škol v těchto zájmových útvarech. 

V oblasti přírodovědných soutěží se dlouhodobě daří udržet ekologickou olympiádu pro naše žáky i pro žáky ZŠ. Dalším úspěchem jsou i 

vítané odborné přednášky na přírodovědná témata uzpůsobené svým obsahem pro ZŠ, a také pro školy v přírodě. 
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Výsledky vzdělávání v technických předmětech jsou v současné době spíše neuspokojivé, žáci prospívají s obtížemi a výsledky maturitní 

zkoušky z matematiky jsou bohužel srovnatelné s celorepublikovým průměrem.  

 

Nejčastější formy podpory polytechnického vzdělávání 

 zájmová činnost 

 závěrečné práce 

 soutěže 

 přírodovědné přednášky 

 spolupráce s národním parkem 

 

2.3.3 SWOT analýza 
 Pomocné (k dosažení cíle) Škodlivé (k dosažení cíle 

V
n

it
řn

í 
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ty
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rg
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n
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) 

STRENGHTS (silné stránky 

 Zaměření školy 

 Zájem žáků o odborné předměty 

 Dlouholetá tradice 

 Kvalifikovanost odborných učitelů 

 Proces inovace odborných učeben a pomůcek 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

 Zaměření školy 

 Zájem žáků o odborné předměty 

 Dlouholetá tradice 

 Kvalifikovanost odborných učitelů 

 Proces inovace odborných učeben a pomůcek 

V
n

ěj
ší

 (
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u

ty
 

p
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st
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d
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OPPORTUNITIES (příležitosti) 

 Vytvoření zájmových útvarů s polytechnickým zaměřením pro ZŠ 

 Rozvoj učebních pomůcek a metod pro PV 

 Podpora praktického vyučování v dílnách 

 Rozvoj spolupráce s NP České Švýcarsko 

 

THREATS (hrozby) 

 Nezájem žáků o PV 

 Malý kredit středoškolského vzdělávání 

 Atmosféra a finanční ohodnocení v lesnické sféře 

 Velmi nízká nabídka kvalitních učitelů technických 

        předmětů 

 Nákladnost udržení moderního vybavení pro PV 

 

2.3.4 Cílový stav podpory polytechnického vzdělávání 

 Vytvoření moderních učeben pro výuku (laboratoř chemie a fyziky) 

 Kvalitní personální obsazení předmětů PV 

 Dobrá návštěvnost zájmových útvarů pro ZŠ 

 Zvýšení účasti škol na ekologické olympiádě pro ZŠ 

 Další soutěž pro žáky ZŠ 
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 Zvýšení úrovně znalostí žáků v technických předmětech 

 

 

2.4 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol zaměstnavatelů 

2.4.1 Současná situace 

Odborné vzdělávání je nemyslitelné bez aktivního kontaktu školské a zaměstnavatelské sféry. Vzájemná dobře fungující spolupráce s poměrně 

dlouhou tradicí však byla v 90. letech 20. století přerušena a došlo k odtržení praktického vyučování od skutečných potřeb zaměstnavatelů. 

Spolupráce zaměstnavatelů se školou je stěžejní především z hlediska získávání odborných dovedností v souladu s aktuálními potřebami trhu 

práce, novými trendy a celkově poměrně dynamickým vývojem moderních postupů. Zásadní je také z hlediska budování správných pracovních 

návyků, flexibility, schopnosti týmové práce, přijímání kritiky nebo znalosti firemních procesů, tedy rozvíjení dovedností, po nichž 

zaměstnavatelé volají a které u absolventů nezřídka postrádají. Tyto dovednosti usnadňují absolventům přechod do praxe a následně umožní 

jejich lepší uplatnění. 

Podporu odborného vzdělávání a spolupráci školy se zaměstnavateli je nutno řešit s ohledem na důležitý aspekt dnešní doby a to jsou změny na 

trhu práce, které provázejí ekonomiku společnosti v této době neustále a také s ohledem na sociálně-ekonomické podmínky Ústeckého kraje, kde 

se škola nachází.  

Společným rysem všech zaměstnavatelů, kteří o spolupráci se školou usilují, je zájem o kvalitního absolventa, připraveného v souladu s jejich 

aktuálními potřebami, které mohou být různě specifické. Základním předpokladem, aby spolupráce vůbec vznikla, je na straně školy ochota 

přizpůsobit v rámci možností daných RVP vzdělávací obsah i organizaci výuky požadavkům zaměstnavatelů.  

Na školu přicházejí populačně slabé ročníky, mezi žáky i jejich rodiči klesá zájem o studium učebních oborů a stoupá zájem o maturitní obory. 

Absolventi školy, kteří nepokračují dále ve vzdělávání, často hledají pracovní uplatnění v zcela odlišných oborech, kde je hlavním motivačním 

faktorem mzdová nabídka jednotlivých firem. Zaměstnavatelé, kteří již chápou nutnost spolupráce na úrovni vzdělávacího procesu žáků, 

začínají pracovat s možností vyhledávat budoucí pracovníky pro svá odvětví již v době vzdělávání a hledají možnosti podpory vybraných žáků a 

především jejích motivaci začít pracovat ve zvoleném oboru.  

 

2.4.2 Identifikované překážky  

V roce 2015 bylo dosaženo minima v počtu přijímaných 15letých a tím by měl být ukončen propad v počtech žáků přicházejících do středních 

škol. Pokles počtu žáků přijatých do oborů středního vzdělávání trvá několik let a jeho vliv se v současnosti projevuje na poklesu počtu 

absolventů oborů vzdělání. Spolu s narůstajícím podílem přijímaných studentů do terciárního studia to vyvolává nespokojenost zaměstnavatelů, 

zejména v souvislosti s oživováním ekonomiky a nárůstem potřeby nových pracovníků. Na druhou stranu je potřeba poznamenat, že 20 až 40 % 

absolventů technických oborů vzdělání odchází pracovat do jiného oboru (který není ani příbuzný), než pro který se vzdělávalo. Mezi důvody 

například uvádějí, že nenalezli uplatnění, nebyli dostatečně finančně ohodnocení nebo pracovní nabídky v jejich kraji nebyly.  
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Zodpovědnost za přípravu žáků, a to i za přípravu poskytovanou na pracovištích zaměstnavatelů, je sice formálně na škole, ale prakticky může a 

musí být sdílená. Samotná spolupráce školy a zaměstnavatelů však v současnosti postrádá legislativní ukotvení a je tedy založena především na 

dobrovolnosti a iniciativě jedné, či v ideálním případě obou stran. I z tohoto důvodu má spolupráce školy a zaměstnavatelů mnoho různých forem 

a podob.  

Co však zaměstnavatele spojuje a zároveň motivuje ke spolupráci se školou, je zájem o kvalitního absolventa, připraveného v souladu s jejich 

jedinečnými a specifickými potřebami. Zároveň je třeba vzít v potaz fakt, že existují výrazné odlišnosti v možnostech a způsobech spolupráce. 

Především z pohledu jednotlivých studijních oborů. Absolventi po ukončení vzdělávání na střední škole pokračují dále ve vzdělávání a jen část 

absolventů hledá uplatnění ve svém oboru. 

 

Nejčastější formy spolupráce školy a zaměstnavatelů 

 Pomoc při vybavení školy pomůckami a materiálem 

 Jednorázové exkurze a přednášky odborníků z praxe 

 Realizace odborného výcviku a odborných praxí na pracovišti zaměstnavatelů 

 Stáže učitelů v reálném pracovním prostředí 

 Aktivní participace zaměstnavatelů na závěrečných zkouškách, spolupodílení se na zpracování závěrečných prací 

 Společný oborový nábor na akcích školy i akcích zaměstnavatelů 

 

2.4.4 SWOT analýza 
 Pomocné (k dosažení cíle) Škodlivé (k dosažení cíle 

V
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í 
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) 

STRENGHTS (silné stránky) 

 Vybudovaná základna zaměstnavatelů spolupracujících se školou 

 Nabídka jedinečných studijních oborů v místní lokaci 

 Spokojenost žáků s nabídkou a kvalitou praktické výuky 

 Kvalifikovanost a odborná kvalita učitelů odborného výcviku 

       a odborné praxe 

 Nastartovaný proces inovace a dovybavení materiálními potřebami 

pro praktickou výuku 

 Účast zaměstnavatelů na propagačních akcích školy a dnech 

otevřených dveří 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

 Klesající zájem o odborné vzdělání ze strany některých 

žáků a rodičů 

 Slabá motivace žáků pracovat po ukončení vzdělání ve  

zvoleném oboru 

 Umístění školy mimo centrum veškerého dění se špatnou  

       dopravní obslužností 

 Zvyšující se výskyt poškozování pomůcek a vybavení pro 

praktickou výuku 

 Nedostatečné dopravní spojení na pracoviště odborného 

výcviku a odborné praxe 
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OPPORTUNITIES (příležitosti) 

 Možnosti exkurzí a stáží u zaměstnavatelů a sociálních partnerů 

 Spolupráce zaměstnavatelů a školy při výběru potencionálních  

       budoucích pracovníků 

 Podpora jednotlivých profesních oborů formou sponzorství  

      zaměstnavatelů 

 Na trhu práce se objevují nové subjekty potencionálních 

       zaměstnavatelů 

 Rozvoj zájmu o obor u současných i budoucích žáků školy 

THREATS (hrozby) 

 Potencionální zaměstnavatelé stále nechápou nutnost  

       spolupráce již v okamžiku vzdělávání budoucích  

       pracovníků 

 Žáci jsou při rozhodování o svém působení po dokončení  

 vzdělání motivováni pouze finanční složkou 

 Lhostejnost a nezájem o některý obor nebo profesi 

 Zaměstnavatel má špatnou zkušenost s absolventem po  

       nástupu do zaměstnání z hlediska jeho pracovní morálky 

 Vybavenost pro výuku odborného výcviku a odborné 

       praxe není dostačující s ohledem na moderní trendy  

      a nároky zaměstnavatelů 

 

2.4.5 Cílový stav spolupráce školy a zaměstnavatelů 

 Rozšíření sítě smluvních zaměstnavatelů pro jednotlivé vzdělávací obory 

 Udržení kvality a úrovně spolupráce mezi školou a stávajícími sociálními partnery 

 Realizace besed, přednášek a školení 

 Účast zaměstnavatelů na náborových a propagačních akcích školy a dnech otevřených dveří školy 

 Účast učitelů školy na odborných stážích u zaměstnavatelů 

 Aktuální, opravené ŠVP, navazující na potřeby praxe a zaměstnavatelů 

 Materiální podpora žáků školy při praktickém vyučování 

 

 

2.5 Rozvoj škol jako center celoživotního učení 

2.5.1 Současná situace 

V současné době škola vyučuje dálkové studium v oboru Lesnictví. Pro jiné obory je zájem veřejnosti v důsledku velmi rychlých změn na trhu 

práce. Organizovat dálkové studium v jiných větvích tzn. bezpečnostně právní činnosti a sociální činnosti se zdá být jako zajímavé, ale není to 

cesta, která by rychle pokryla požadavky trhu práce. Škola se v minulosti systematicky zabývala rekvalifikačními kurzy v oboru Lesnictví, 

Sociální činnost a od roku 2016 i v bezpečnostně právní činnosti. V současnosti není rozumně sestavena propagace a nábor na tyto rekvalifikační 

směry a není ani smluvně zajištěno plnění praktického vyučování na smluvních pracovištích. Další nevýhodou je geografické umístění Šluknova, 

špatná a dojezdová vzdálenosti a tím pádem nutnost ubytovávání účastníků dalšího vzdělávání. 
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V současnosti je největší požadavek trhu práce na vzdělávání dospělých v oboru sociální pracovník. Naopak nejmenší požadavek je o detektiva 

koncipienta příp. strážného. Zajímavé je, že trh práce požaduje v současné době pracovníky v lesnických profesích ve všech kategoriích. 

Pravděpodobně vzhledem k odměňování o tuto rekvalifikaci a případné další vzdělávání není zájem. Přičemž škola má v tomto oboru nejlepší 

materiálně technické vybavení a byla by schopna uspokojit až pětinásobek současných frekventantů těchto kurzů. 

Z výsledků SWOT analýzy vyplývá malá propagace těchto kurzů na úřadech práce a jak uvádí účastníci kurzů, o kurzech se většinou dozvěděli 

od svých známých. Je tedy nutností v následujících letech zlepšit propagaci dalšího vzdělávání dospělých a to nejen ve spolupráci s úřady práce, 

ale i se samotnými zaměstnavateli. 

 

Konkrétní činnosti v oblasti dalšího vzdělávání dospělých 

Vysoká důležitost 

- V Ústeckém kraji neexistuje vzájemná koordinace v rámci dalšího vzdělávání, která by mapovala požadavky zaměstnavatelů 

- Podpora dalšího vzdělávání na naší škole musí být v souladu s potřebami budoucích zaměstnavatelů 

- Lepší propagace dalšího vzdělávání 

- Akreditace nových programů dalšího vzdělávání 

Střední důležitost 

- Větší propojení s úřady práce v děčínském okrese 

- Zapojení více partnerů do vlastní výuky dalšího vzdělávání 

- Zajištění zázemí pro praktické vyučování dalšího vzdělávání 

Nestanovená důležitost 

- Propagace dalšího vzdělávání v rámci Ústeckého kraje a potencionálních zaměstnavatelů 

- Spolupráce se zaměstnavateli při náborových aktivitách 

- Příprava materiálů pro výuku dalšího vzdělávání v jednotlivých oborech 

 

2.5.2 Identifikované překážky 

Do roku 2008 škola organizovala dálkové studium pro obor Lesnictví v 5letém cyklu s frekvencí 1x za pět let, Dále jeden rekvalifikační kurz na 

obsluhu motorových pil a křovinořezů. V posledních třech letech se změnila skladba jak nabídky rekvalifikačních kurzů, tak organizace 

dálkového studia. Dálkové studium je organizováno tak, aby na škole byly 2 ročníky a to tak, že jeden ročník je vždy vynecháván. Více či méně 

tato frekvence plně uspokojí požadavky trhu, jelikož do dalšího postupového ročníku vždy postoupí dvě třetiny uchazečů a tím pádem výuku 

škola kapacitně zvládá. Současná nabídka rekvalifikačních kurzů je následující: 

- Obsluha motorové pily a křovinořezu 3x ročně 

- Pracovník v sociálních službách – 2x ročně 

- Strážný - 1x ročně 
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V nabídce máme ještě kurzy: Lesní mechanizátor, Opravář strojů v lesnickém a zemědělském hospodářství a Detektiv koncipient. Bohužel tyto 

kurzy se nedaří pravidelně naplňovat.  Jako velmi atraktivní se jeví vzdělávání budoucích včelařů. V roce 2016 škola začala zpracovávat žádost o 

akreditaci na toto vzdělávání. Neodpustím si poznámku, že škola rekvalifikačními kurzy ve stejném oboru zaměření, jaký vzdělává v denní 

studiu, konkuruje sama sobě. V současné době, ale tento problém není aktuální, jelikož požadavek trhu práce mnohonásobně převyšuje počet 

absolventů školy. 

 

2.5.3 SWOT analýza 
 Pomocné (k dosažení cíle) Škodlivé (k dosažení cíle 
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STRENGHTS (silné stránky) 

 Ve všech oborech vzdělání na naší škole máme dostatek kvalitních 

učitelů a lektorů pro DVD 

 V lesnickém oboru nadprůměrná materiální vybavenost pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků včetně zpracovaných e-

learningových kurzů 

 Dlouholetá zkušenost se vzděláváním dospělých 

 Velký požadavek trhu práce v lesnických a sociálních oborech 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

 Špatná spolupráce s úřady práce 

 Vysoká fluktuace a nezájem účastníků dalšího vzdělávání 

dospělých 

 Nemáme připraven program dálkového studia v jiných 

oblastech než v lesnictví 

 Nízký počet smluvních partnerů na praktické vyučování 

mimo oblast Šluknova 
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OPPORTUNITIES (příležitosti) 

 Dokončit akreditaci programu Včelař v oblasti dalšího vzdělávání 

dospělých 

 Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání do jiných regionů než Děčínsko 

 Ve spolupráce s Ústeckým krajem vytvořit ucelenou nabídku dalšího 

vzdělávání dospělých 

 Využít lektorů z řad smluvních partnerů pro výuku absolventů kurzů 

dalšího vzdělávání 

THREATS (hrozby) 

 Nejsme schopni ubytovat účastníky kurzů mimo 

šluknovský region 

 Při poklesu počtu žáků se školy budou přetahovat o 

účastníky kurzu dalšího vzdělávání 

 nikde není regionálně řízena nabídka vzdělávacích kurzů 

 Výběr úřadu práce se řídí cenou, uspějí tzv. kufříkové 

firmy 

V současné době škola nemůže být pouze výchovně vzdělávací institucí pro absolventy základních škol, jelikož požadavek trhu práce je větší než 

počet absolventů základních škol. Je nutné několikrát během profesního života zaměstnance měnit jeho náplň práce. Škola se musí ve spolupráci 

s partnerskými podniky stát centrem dalšího vzdělávání. 

 

2.5.4 Cílový stav 

V současné době má jedno jediné ministerstvo, pro které vychováváme naše žáky, vytvořený program center celoživotního učení. Jedná se 

konkrétně o MZe ve spolupráci s krajským úřadem se již druhým rokem snažíme získat toto centrum v oblasti lesnického hospodářství do 

Šluknova. Bohužel reakce MZe je zatím zamítavá, jelikož mu údajně stačí dvě centra v Čechách a jedno na Moravě. Jelikož geograficky jsou 

centra nerovnoměrně rozdělená, chceme i nadále ve spolupráci se zřizovatelem o zřízení tohoto centra usilovat.  V oblasti bezpečnostního oboru 
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se jeví spolupráce s ministerstvem vnitra mizivá, proto se zaměříme na spolupráci s krajským ředitelství policie Ústeckého a Libereckého kraje o 

vytvoření střediska přípravy budoucích uchazečů o práci v tomto odvětví. 

 

2.6 Podpora inkluze 

2.6.1 Současná situace 

Budeme-li chápat inkluzi jako rovný přístup ke vzdělávání žáků a ne jako nutnost zařazovat žáky s různým postižením do oborů, které 

pravděpodobně nejsou schopni úspěšně dokončit, tak v tomto slova smyslu naše škola splňovala tyto požadavky ve dvou svých nosných oborech 

Lesnictví a Sociální činnost již před mnoha lety. V obou oborech je otevřena forma studia jak v kategorii M, tak v kategorii E. Tudíž studium 

tohoto oboru je pro žáka vertikálně i horizontálně propustné a není problém s jeho diagnostikovanou poruchou v průběhu studia řádně pracovat a 

eliminovat jejich vliv na další vzdělávání. U bezpečnostního oboru naše škola tuto skutečnost nenaplňuje. V současné době probíhají diskuse ve 

vedení školy, zda i v tomto oboru nejít touto cestou. Obrovským problémem inkluzivního vzdělávání podle současných požadavků je účast 

asistentů pedagogů ve výuce. Je nemyslitelné, aby na odborných školách, kromě teoretické výuky, figuroval asistent pedagoga, a proto je 

požadavek inkluze splňován již kategorizací oborů. Dalším problémem je nedostatečná kvalifikovanost pedagogických pracovníků školy, která 

není způsobena jen neochotou studovat, ale i malou nabídkou vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky v Ústeckém a Libereckém kraji. 

Dojíždění do Brna je opravdu velmi časově náročné a čas strávený na cestě je delší než při vlastní výuce. 

V současné situaci má škola svého speciálního pedagoga, školního psychologa a spolupracuje s pedagogickými poradnami či centry v Ústeckém 

a Libereckém kraji. Žákům s diagnostikovanou poruchou učení je vytvářen individuální vzdělávací plán. Pedagogičtí pracovníci díky dlouhodobé 

práci ve vzdělávání žáků v oborech kategorie E mají zkušenosti s těmito plány i s těmito žáky a jsou schopni a ochotni nově příchozí kolegy do 

praktických postupů společného vzdělávání zapojovat. V posledních dvou letech nám ale vzrostl počet žáků s jiným mateřským jazykem. 

Pozoruhodné je, že byť absolvovali základní školu nebo alespoň poslední ročníky v ČR, jejich dorozumívací schopnosti jsou nedostatečné. 

Otázkou zůstává, jak co nejefektivněji zapojit tyto jedince nejen do teoretické výuky, ale i do praktického vyučování, což momentálně 

považujeme za primární úkol v rámci inkluze na naší škole. Asi není problémem vzhledem k početné vietnamské menšině navázat spolupráci 

s touto komunitou. Problém však nastává u rusky mluvících žáků, u žáků z Kazachstánu, či Pákistánu. Je nutné si uvědomit, že pokud tuto situaci 

zvládneme, můžeme se stát vlajkovou lodí pro komunitu těchto obyvatel nejen ve Šluknovském výběžku. 

 

2.6.2 Identifikované překážky 

Škola se nebrání inkluzivní společnosti a jsem přesvědčen, že organizací praxí zvláště u lesnických oborů mají prospěch všichni zúčastnění žáci 

bez ohledu na diagnózu, věk či mimořádné nadání. Chceme-li aby se naplnilo právo všech žáků na vzdělávání ve školách v místě svého bydliště 

spolu se svými vrstevníky, narážíme v posledním roce na problémy s odlišným mateřským jazykem a zde vidím největší slabiny inkluzivního 

vzdělávání naší školy.  Každý z nás se rodí s jinou osobní charakteristikou, ale odlišný mateřský jazyk nám neumožní se plně rozvíjet. Budeme-li 

vnímat inkluzi jako příležitost vzájemného obohacení všech zúčastněných, je nutné s touto problematikou v letošním a následujících školních 
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letech začít aktivně pracovat. Jsme přesvědčeni, že v rámci pohybu lidských zdrojů v rámci EU, bude tento problém stále více aktuální. 

V současné době máme ve třídách tři žáky z rusky mluvících rodin, dva z vietnamské komunity, jednoho žáka z Pákistánu. Problémem je, že více 

či méně všichni nejsou diagnostikováni žádnou poruchou, ale díky jazykové bariéře se nemohou vzdělávat stejně kvalitně jako jejich spolužáci. 

Má-li tzv. inkluze fungovat, musí být ochota nejen ve školní třídě, ale i v celé škole. 

 

Konkrétní činnosti 

Vysoká důležitost 

- Udržet dobrou spolupráci s pedagogickými centry a poradnami v Ústeckém a Libereckém kraji 

- Udržet školního psychologa jako člena pedagogického týmu 

- Zvýšit vzdělání pedagogických pracovníků se zaměřením na speciální pedagogiku 

- Navázat komunikaci s rodiči a jejich komunitou u žáků s OMJ 

Střední důležitost 

- Zapojit nově příchozí pedagogy do aktivní práce s individuálními vzdělávacími plány 

- Navázat komunikaci s rodiči s OMJ a seznámit je pokud možno v jejich jazyce s českým výchovným vzdělávacím systémem, pravidly 

školy, školním vzdělávacím programem a harmonogramem školního roku 

- Získat potřebné informace od rodičů na předem připravené formuláře, kde vyhodnotí výsledky individuálního vzdělávacího plánu 

- Více spolupracovat s výchovnými poradci na základních školách, z kterých k nám žáci přišli a navázat na jejich metody a formy 

vzdělávání 

Nestanovená důležitost 

- Stejný přístup pedagogů k diagnostikovaným žákům a jejich rodinným příslušníkům bez předsudků. Všichni pedagogové respektují 

kulturní a jazykové odlišnosti žáků 

- Pravidelné setkávání pedagogů a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých žáků  

- Zpracování slovníků nebo jiných dorozumívacích mechanizmů mezi učiteli a žáky s OMJ 
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2.6.3 SWOT analýza 
 Pomocné (k dosažení cíle) Škodlivé (k dosažení cíle 

V
n

it
řn

í 
(a

tr
ib

u
ty

 

o
rg

a
n

iz
a
ce

) 

STRENGHTS (silné stránky 

 Většina pedagogů má dobré zkušenosti s výukou žáků v oborech typu 

H a E 

 Dlouhodobě pracuje s žáky se specifickými poruchami učení, 

výchovnými a pedagogickými centry a jsme schopni pracovat s jejich 

diagnózou 

 Škola zvládá tvorbu individuálních vzdělávacích plánů včetně jejich 

vyhodnocování 

 Pedagogický sbor přistupuje k žákům a rodičům bez předsudků 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

 Špatná komunikace s žáky s odlišným mateřským 

jazykem 

 Nízké vzdělání pedagogických pracovníků v rámci 

speciální pedagogiky  

 Nízká úroveň využívání specifických didaktických 

pomůcek 

V
n

ěj
ší

 
(a

tr
ib

u
ty

 

p
ro

st
ře

d
í)

 

OPPORTUNITIES (příležitosti) 

 Pokud zvládneme práci s žáky s OMJ, otevírá se nám větší možnost 

spolupráce s touto komunitou 

 Rozšířit nabídku vzdělávacích programů o nižší stupeň vzdělávání u 

bezpečnostního oboru a tím splnit požadavek vertikální a horizontální 

propustnosti žáků 

 Najít nová pracoviště a smluvní partnery, kteří by byli schopni 

integrovat diagnostikované žáky v rámci praktického vyučování  

THREATS (hrozby) 

 Větší poměr oborů typu E na jedné škole může odradit 

rodiče případných budoucích žáků 

 Když nezvládneme práci s žáky s OMJ, uzavřeme si cestu 

do této komunity, čímž půjdeme proti trendu současné 

Evropy 

 Větší kumulace žáků s diagnostikovanou poruchou 

chování může vést k většímu výskytu sociálně 

patologických jevů 

 

2.6.4 Cílový stav 

Uvědomíme-li si, že je člověk je z hlediska zoologického zařazení živočichem, tak každý živočich za svou činnost chce být pochválen. Bez 

pochvaly není možné zvýšit výkon, bez ohledu jestli je pochvala ústní, či materiální. Zařadíme-li žáky do systému vzdělávání do skupin, kde 

nemůže být vzhledem ke své diagnóze pochválen, neočekávejme, že jeho výkon bude vyšší než doposud, ba právě naopak. Proto vytvářejme 

vzdělávací systém tak, aby cíle odpovídaly úrovni žáků dané pedagogické skupiny. 
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3. Stanovení strategických oblastí  
 

3.1 Rozvoj kariérového poradenství 
PRIORITA: SYSTEMATICKÁ REALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 

A1: Zajistit koordinaci KP ve škole jedním pracovníkem – kariérovým poradcem, který má pro tuto činnost odpovídající podmínky 

A2: Poskytnout pracovníkům zabývajícím se KP odpovídající vzdělání 

A3: Zaměřit výuku na utváření pozitivního vztahu žáků ke zvolené profesi či dalšímu studiu 

A4: Zpracovat komplexní kariérovou orientaci, jejíž součástí je i utváření pozitivního vztahu žáků k profesi, na kterou se připravují, či dalšímu 

studiu 

SHRNUTÍ: Intenzivní komunikace a spolupráce se zaměstnavateli a výchovnými a kariérovými poradci ZŠ při oslovování rodičovské veřejnosti 

a zákonných zástupců žáků – důraz především na správný a odpovědný výběr povolání. Každý absolvent bude mít ještě před závěrečnými 

zkouškami zpracované tzv. „Portfolio absolventa“. 

 

3.2 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
PRIORITA:  VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVÁNÍ 

A1: Inovovat ŠVP začleněním témat VkP 

A2: Realizovat projektové dny zaměřené na výchovu k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

A3: Poskytovat vyučujícím metodickou a informační podporu pro začleňování témat VkP do výuky 

A4: Realizovat projektové vyučování motivující k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

SHRNUTÍ: Spolupráce jednotlivých vyučujících na propojení kompetencí v rámci ŠVP v jednotlivých předmětech, propojení teoretických 

znalostí s praxí a s ekonomickou náročností daného oboru. Absolvent získá informace o možnosti podnikání v daném oboru. 

 

3.3 Podpora polytechnického vzdělávání 
PRIORITA: PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SE STANE SOUČÁSTÍ ŠVP V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH A BUDE 

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA PODLE POŽADAVKŮ TRHU 

A1: Spolupráce s partnerskými organizacemi v jednotlivých oborech 

A2: Zatraktivnit výuku matematiky 

A3: Osvojit nové metody výuky technických předmětů 

SHRNUTÍ: Intenzivní propojení odborných předmětů s předměty matematika a fyzika. V těchto předmětech upravovat příklady a úlohy tak, aby 

řešili konkrétní situace ve zvoleném oboru. Tyto předměty se stanou atraktivními. 
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3.4 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 
PRIORITA: ROZVOJ VZTAHU MEZI Š KOLOU A ZAMĚSTNAVATELI A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY ODBORNÉHO VÝCVIKU A 

ODBORNÉ PRAXE 

A1: : Rozšířit síť smluvních zaměstnavatelů pro jednotlivé obory vzdělávání 

A2: Rozvíjet spolupráci se stávajícími sociálními partnery z řad zaměstnavatelů 

A3: Zajistit odborné pracovní stáže pro učitele odborného výcviku a odborné praxe 

SHRNUTÍ: Opustit výuku praktických dovedností z uzavřených prostor školy a v co největší míře zapojit do realizace praktického vyučování 

smluvní partnery včetně vícedenních exkurzí a stáží, pokud možno se zapojením personalistů dané organizace, aby mohli motivovat budoucí 

absolventy k práci ve zvoleném oboru. 

 

3.5 Rozvoj škol jako center celoživotního učení 
PRIORITA: ŠKOLA SE STANE CENTREM UČENÍ NEJEN PRO ŽÁKY DENNÍHO STUDIA VE VŠECH TŘECH OBLASTECH 

VZDĚLÁVÁNÍ 

A1: Zajistit nábor prostřednictvím potencionálních zaměstnavatelů a úřadů práce a zkvalitnit proces výuky 

A2: Spolupráce se smluvními partnery na vzdělávání jejich současných pracovníků 

A3: Rozšíření rekvalifikační nabídky školy dle požadavků smluvních partnerů 

SHRNUTÍ: Škola nemůže zůstat oddělena od budoucích zaměstnavatelů a nemůže svou výuku soustředit pouze na denní studium. Naopak je 

nutné maximálně využít potenciál pedagogických pracovníků k terciálnímu vzdělávání. Toto vzdělávání by mělo být v souladu s požadavky 

jednotlivých zaměstnavatelů včetně jednotlivých modulů rekvalifikací. 

 

3.6 Podpora inkluze 
PRIORITA: UMOŽNIT ŽÁKŮM PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI ZVOLENÉHO OBORU ODPOVÍDAJÍCÍ JEHO 

PŘEDPOKLADŮM 

A1: Zajistit individuální přístup k žákům podle potřeb formou organizačních opatření v rámci teoretické i praktické výuky 

A2: Zpracovat metodický návod na práci s žáky s odlišným mateřským jazykem 

SHRNUTÍ: Školy v současné době integruje veškeré formy vzdělávání, jelikož v její nabídce jsou obory L, H, E. Do budoucna je nutné se 

zaměřit na zlepšení podmínek k výuce žáků s individuálními potřebami. 
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4. Návrh řešení - školní akční plán  

4.1 Rozvoj kariérního poradenství 

PRIORITA: ŠKOLA BUDE PŘIPRAVOVAT ŽÁKY NA UPLATNĚNÍ VE ZVOLENÉM OBORU BEZ NUTNOSTI DALŠÍ 

REKVALIFIKACE 

Obecné cíle Konkrétní 

cíle 

Kritéria 

hodnocení  

Úkoly Předpoklady 

realizace (jsou-li) 

Finanční 

zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Připravit ve 

škole funkční 

interní systém 

kariérového 

poradenství, 

navázat 

spolupráci 

s budoucími 

zaměstnavateli   

 

A1: Ve 

spolupráci 

s výchovným 

poradcem 

sestavit tým 

kariérního 

poradenství a 

do budoucna 

vytvořit 

samostatného 

pracovníka na 

koordinaci 

kariérního 

poradenství 

Oddělená činnost 

výchovného 

poradce a 

kariérového 

poradce, který 

k tomu bude mít 

vyčleněný úvazek 

(v současné době 

má snížený úvazek 

pouze výchovný 

poradce) 

A 1.1 

Vytvořit řízenou diskuzi o potřebách 

kariérního poradenství a motivovat 

pracovníky školy k podpoře realizačního 

týmu 

Zájem vedení školy o 

rozvoj kariérního 

poradenství 

Podpora ze strany 

zřizovatele 

 
Září 

2018 
ZŘT 

A 1.2 

Zajistit lektora a realizovat motivační 

přednášku na kariérové poradenství 

(možno využít kariérního poradce z jiné 

školy) 

 
Rozpočet 

školy 

Listopad 

2018 
ZŘT 

A 1.3 

Postupně sestavit a vytipovat tým 

pracovníků pro základní tým kariérního 

poradenství 

Dostatek ochotných 

pracovníků s jistou 

flexibilitou 

 
Prosinec 

2018 
ZŘT 

A 1.4 

Provést rozdělení dělby práce mezi 

výchovného poradce a kariérního 

poradce 

 
Rozpočet 

školy 

Leden 

2019 

Ředitel 

školy 

A2: Zajistit 

odpovídající 

vzdělání 

pracovníkům 

školy 

2-3 pedagogičtí 

pracovníci 

absolvují adekvátní 

školení 

A 2.1 

Vybrat pracovníky školy a vhodné 

vzdělávací školení a vytvořit časový 

prostor pro vzdělávání 

Ochota pracovníků se 

vzdělávat 
   

A 2.2 Realizovat vzdělávání vybraných Získat odpovídající Rozpočet Listopad ZŘT 
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v oblasti 

kariérového 

poradenství 

pracovníků akreditované školení školy 2018 

A3: Průběžně 

poskytovat 

žákům 

individuální 

konzultace o 

možnostech 

kariérového 

uplatnění po 

ukončení 

absolvování 

školy 

Nabídnout všem 

žákům posledních 

2 ročníků 

v koordinaci 

s výchovným 

poradcem ucelený 

systém budoucího 

uplatnění 

A 3.1 

Ve spolupráci s odbornými učiteli a 

smluvními pracovišti vytvořit kariérovou 

orientaci pro absolventy školy 

Zpracovat všechny 

varianty ve všech 

oborech 

 
Březen 

2019 
ZŘ 

A 3.2 

Zpracovat kariérovou orientaci do 

vhodných témat aplikovaných v ŠVP 

v jednotlivých předmětech 

Ochota odborných 

učitelů změnit ŠVP 
 

Červen 

2019 
ZŘ 
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4.2 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

PRIORITA: VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVÁNÍ 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení  

Úkoly Předpoklady realizace (jsou-

li) 

Finanční 

zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Začlenit témata 

výchovy 

k podnikavosti 

do vzdělávací 

praxe školy 

C1: Ve spolupráci 

s vyučujícími 

vybrat vhodné 

předměty a 

v rámci 

vyučujících 

předmětů vhodná 

témata VkP 

Tým VkP 

vybral vhodné 

předměty a 

témata VkP 

C 1.1 

Vybrat vyučující 

vytipovaných předmětů 

(vytvoření týmu VkP a 

zvolení vedoucího týmu) 

Ochota vyučujících k VkP Vlastní 
1.9.2017 – 

31.12.2017 
ZŘTV 

C 1.2 Vybrat vhodná témata 

Spolupráce a ochota 

vyučujících k nalezení 

vhodných témat 

Vlastní 
1.1.2018 – 

31.1.2018 

Ved. týmu 

VkP 

C2: Inovovat ŠVP 

začleněním témat 

VkP 

VkP je 

zapracováno 

do ŠVP 

C 2.1 

Přidělit úkol vyučujícím 

z týmu VkP zapracovat 

určená témata VkP do ŠVP  

Ochota určených vyučujících 

k inovaci ŠVP   
Vlastní 

1.2.2018 – 

28.2.2018 

Ved. týmu 

VkP 

C 2.2 
Zapracovat témata VkP do 

ŠVP 

Zájem a ochota vyučujících 

inovovat ŠVP svého předmětu 

zapravováním určených témat 

VkP 

Vlastní 
1.3.2018 – 

30.6.2018 

Určení 

učitelé  

C3: Realizovat 

projektové dny 

zaměřené na 

výchovu 

k podnikavosti, 

iniciativě a 

kreativitě 

Každý žák má 

možnost 

absolvovat 

projektový den 

(alespoň 1 x za 

studium) 

C 3.1 

Realizovat setkání týmu VkP 

za účelem určení formy a 

obsahu projektového dne  

Zájem vyučujících o 

spolupráci při přípravě 

projektového dne 

Vlastní 
1.9.2018 – 

30.9.2018 

Ved. týmu 

VkP 

C 3.2 Připravit projektový den 

Ochota učitelů o kvalitnější a 

pestřejší výuku zařazením 

projektového dne 

Vlastní 
1.10.2018 – 

31.1.2019 
Tým VkP 

C 3.3 Realizovat projektový den Zapojení všech pedagogů vlastní 1.2.2019 – Ved. týmu 
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školy 30.6.2019 VkP 

C4: Realizovat 

projektové 

vyučování 

motivující 

k podnikavosti, 

iniciativě a 

kreativitě 

Každý žák má 

možnost se 

alespoň 2x za 

školní rok 

zapojit do 

projektového 

vyučování 

C 4.1 

Schůzka týmu VkP 

s ostatními učiteli za účelem 

iniciace projektového 

vyučování    

Zájem obou stran 

spolupracovat 
vlastní 

1.1.2018 – 

31.1.2018 

Ved. týmu 

VkP 

C 4.2 
Připravit projektové 

vyučování 

Ochota učitelů měnit zažité 

postupy 
- 

1.2.2018 – 

30.6.2018 
Vyučující 

C 4.3 
Realizovat projektové 

vyučování 

Zájem vedení školy i 

vyučujících 
Vlastní 

1.9.2018 – 

30.6.2019 
Vyučující 

C5: Poskytovat 

vyučujícím 

metodickou a 

informační 

podporu pro 

začleňování témat 

VkP do výuky 

Tým VkP 

poskytl 

vybraným 

vyučujícím 

metodické a 

informační 

podklady pro 

začlenění 

témat VkP do 

výuky 

C 5.1 

Realizovat setkání týmu VkP 

– rozdělit úkoly v oblasti 

metodických a informačních 

podkladů pro vybrané 

vyučující 

Ochota týmu věnovat se této 

oblasti 
Vlastní 

1.1.2018 – 

31.1.2018 

Ved. týmu 

VkP 

C 5.2 

Připravit metodické a 

informační podklady 

vybraným vyučujícím pro 

začlenění témat VkP do 

výuky  

Ochota týmu VkP k přípravě 

podkladů 
Vlastní 

1.2.2018 – 

31.3.2018 
Tým VkP 

C 5.3 

Realizovat setkání týmu VkP 

s určenými vyučujícími za 

účelem předání metodických 

a informačních podkladů pro 

začlenění témat VkP do 

výuky 

Zájem o spolupráci obou stran Vlastní 
1.4.2018 – 

30.4.2018 

Ved. týmu 

VkP 

C 5.4 
Začlenit témata VkP do 

výuky 

Ochota určených vyučujících 

měnit zažité postupy 
Vlastní 

1.5.2018 – 

31.8.2018 
Vyučující 
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4.3 Podpora polytechnického vzdělávání 

PRIORITA: PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SE STANE SOUČÁSTÍ ŠVP V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH A BUDE 

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA PODLE POŽADAVKŮ TRHU 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení  

Úkoly Předpoklady 

realizace (jsou-li) 

Finanční 

zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Systematizací 

existujících 

dílčích aktivit 

vytvořit 

funkční systém 

podpory a 

rozvoje 

polytech. 

vzdělávání jako 

strategie 

rozvoje školy 

B1: Rozšířit 

nabídku 

vzdělávacích 

aktivit pro žáky ZŠ 

Vyhodnocení 

odezvy 

oslovených ZŠ  

Vytvoření 5 

cyklů přednášek 

pro žáky ZŠ 

B 1.1 
Vytvořit ucelený cyklus 

přednášek pro ZŠ 

Využít partnerských 

ZŠ z projektu PTV - 

ÚK 

Vlastní 
1.9.2017 – 

1.1.2018 
ZŘTV 

B 1.2 
Oslovit jednotlivé ZŠ s 

nabídkou 

Na ZŠ realizovány 

kroužky přírodovědné 
Vlastní 

1.2.2017– 

30.6.2019 
ZŘTV 

B2: Obnovit 

přírodovědné 

kroužky pro ZŠ 

Pravidelný 

cyklus kroužků 

myslivosti a 

sokolnictví min. 

1x měsíčně 

B 2.1 
Nastavit systém setkávání žáků 

z různých ZŠ 

Již v minulých letech 

fungovalo  
Vlastní 

1.2.2018 – 

1.3.2018 
ZŘTV 

B 2.2 Realizovat kroužky  Vlastní 
1.4.2018 – 

30.6.2019 

Učitelé OV a 

PX 

B3: Vytvořit 

moderní odborné 

učebny chemie 

Realizace 

chemické 

laboratoře  

Realizace 

alespoň 4 

praktických 

cvičení 

B 3.1 
Zrevidovat současný stav 

chemické laboratoře 

Spolupráce učitelů 

chemie na škole 
- 

1.12.2017 – 

1.2.2018 
Učitel CH 

B 3.2 Modernizovat vybavení učebny 
Zájem učitelů o 

kvalitnější výuku 
Vlastní 

1.2.2018 – 

30.5.2019 
Učitelé CH 

B 3.3 
Zhodnotit vhodnost témat pro 

praktická cvičení 

Zkušenosti 

z proběhlých cvičení 
- 

1.6.2019 – 

30.6.2019 
Učitelé CH 

B4: Rozšířit 

spolupráci s NP 

Sestavení 

harmonogramu 
B 4.1 

Vyhodnotit dosavadní způsob 

spolupráce 

Zájem obou stran 

spolupracovat 
- 

1.12.2017 – 

31.12.2017 
ZŘPV 
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České Švýcarsko spolupráce 

Realizace 5 

společných 

aktivit 

B 4.2 
Vytvořit harmonogram 

spolupráce 

Společný zájem obou 

stran spolupracovat 
- 

1.1.2018 – 

31.1.2018 

Garant 

lesnictví 

B 4.3 Vyhodnotit spolupráci 

Zájem vedení obou 

organizací na 

spolupráci 

Vlastní 
1.6.2019 – 

31.8.2019 
ZŘPV 

B5: Zatraktivnit 

výuku matematiky 

Vytvoření 

matematické 

soutěže na škole 

Účast na 

matematické 

olympiádě 

B 5.1 
Zpracovat systém matematické 

olympiády 

Snaha zapojení více 

žáků 
Vlastní 

1.10.2017 – 

31.12.2017 
Učitelé M 

B 5.2 Start nové matematické soutěže  Vlastní 
1.2.2018 – 

30.6.2019 
Učitelé M 

B 5.3 
Ustanovit garanta olympiád a 

účasti na olympiádách 

Zájem o rozšíření 

výuky M 
Vlastní 

1.1.2018 – 

30.6.2019 
Učitelé M 

B6: Osvojit nové 

metody výuky 

technických 

předmětů 

Účast alespoň na 

6 seminářích 

výukových forem  

B 6.1 Zajistit a zúčastnit se seminářů  
Zájem zvýšit svou 

kvalifikaci 
Vlastní 

1.1.2017 – 

30.6.2019 

Učitele 

technických 

předmětů 
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4.4 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

PRIORITA: PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SE STANE SOUČÁSTÍ ŠVP V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH A BUDE 

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA PODLE POŽADAVKŮ TRHU 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria hodnocení  Úkoly Předpoklady 

realizace (jsou-li) 

Finanční 

zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Vytvořit 

jednotný 

ucelený systém 

již existujících 

jednotlivých 

dílčích aktivit a 

podpořit 

celkový vztah 

se sociálními 

partnery a 

zaměstnavateli, 

jehož cílem je 

především 

zkvalitnění 

praktické 

výuky 

D1: Rozšířit 

síť smluvních 

zaměstnavatelů 

pro jednotlivé 

obory 

vzdělávání 

Vyhodnocení odezvy 

oslovených 

zaměstnavatelů 

v regionu  

Uzavření celkem 5 

nových smluv o 

praktickém vyučování 

nad rámec stávajících 

D 1.1 

Oslovit jednotlivé 

zaměstnavatele v zájmové oblasti 

regionu a představit možnost 

spolupráce se školou 

V dojezdové 

vzdálenosti se nachází 

potencionální 

zaměstnavatel 

Vlastní 
1.9.2017 – 

průběžně 
ZŘPV 

D 1.2 

Uzavřít mezi školou a 

zaměstnavateli nové smlouvy o 

praktickém vyučování pro 

jednotlivé obory vzdělávání 

Ochota 

zaměstnavatelů hledat 

cestu spolupráce se 

školou 

Vlastní 
1.9.2018 – 

31.8.2019 

ZŘPV 

 

D2: Rozvíjet 

spolupráci se 

stávajícími 

sociálními 

partnery z řad 

zaměstnavatelů 

Pravidelné, půlroční 

vyhodnocení 

spolupráce 

Nalezení nových forem 

spolupráce se 

zaměstnavateli 

Realizace 2 besed a 

přednášek pro každý 

vzdělávací obor 

Účast zaměstnavatelů 

min na 2 náborových 

akcích školy a 2 dnech 

otevřených dveří 

D 2.1 
Nastavit systém setkávání 

smluvních partnerů a školy 

Ochota smluvních 

partnerů k setkávání  
Vlastní průběžně 

Vedení 

školy 

D 2.2 

Stanovit možnosti rozvoje další 

spolupráce mezi zaměstnavateli a 

školou 

Schopnost 

komunikovat se 

zaměstnavateli o 

možném rozvoji 

spolupráce 

Vlastní 
1.9.2018 – 

průběžně 

Učitelé OV 

a PX 

D 2.3 
Zapojit odborníka do výuky 

formou besed a přednášek 

Nalezení vhodného 

odborníka z praxe 

Projektové 

finance 

Realizováno 

- průběžně 

Vedení 

školy 

D 2.4 

Zapojit učitele a zaměstnavatele 

do náborových akcí školy a dnů 

otevřených dveří školy.  

Pochopení smyslu a 

významu dobrého 

náboru 

Vlastní + 

firmy 

1.9.2018 – 

průběžně 

ZŘPV a 

garant 

oboru 
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D3: Zajistit 

odborné 

pracovní stáže 

pro učitele 

odborného 

výcviku a 

odborné praxe 

Realizace odborných 

stáží pro 2 učitele 

praktického vyučování 

a učitele odborných 

předmětů u 

zaměstnavatelů v délce 

min. 3 dny  

Účast žáků posledních 

ročníků na školeních u 

zaměstnavatelů 

v rozsahu min. 6 hodin 

Předložení zprávy o 

průběhu absolvované 

stáže 

D 3.1 

Zajistit a zrealizovat odborné 

stáže na pracovištích 

zaměstnavatelů dle jednotlivých 

oborů vzdělávání 

Nalezení časové 

vhodnosti absolvování 

odborné stáže 

Firmy 

Realizováno 

u LČR, 

rozšířit do – 

31.8.2019 

ZŘPV 

D 3.2 

Organizovat pro žáky odborné 

semináře a školení u 

zaměstnavatelů 

Zájem žáků o školení 

a seminář 
Firmy 

1.9.2018 – 

31.8.2020 

Učitelé OV 

a PX 

D 3.3 
Vyhodnotit poznatky získané při 

odborné stáži 

Předložení poznatků a 

zkušeností z odborné 

stáže 

Vlastní 
1.9.2020 – 

průběžně 
ZŘPV 

D4: Inovovat 

stávající ŠVP 

pro oblast 

odborného 

vzdělávání 

s ohledem na 

dokonalejší 

návaznost 

praktické 

výuky na 

výuku teorie 

1 x ročně zhodnocení 

platného ŠVP 

z hlediska požadavků 

praxe 

Aktualizace a doplnění 

poznatků do ŠVP 

Pravidelná, měsíční 

kontrola dodržování 

ŠVP v praktické výuce 

D 4.1 

Vyhodnotit stávající platné ŠVP 

jednotlivých oborů z hlediska 

požadavků praxe 

Zájem vedení školy o 

inovaci ŠVP a 

podpora garanta oboru 

Vlastní 
1.9.2017 – 

průběžně 

ZŘPV, 

učitelé OV 

a PX 

D 4.2 
Aktualizovat ŠVP dle požadavků 

zaměstnavatelů a praxe 

Ochota měnit a 

upravovat ŠVP 
Vlastní 

1.9.2018 – 

průběžně 

Garant 

oboru 

D 4.3 
Kontrolovat dodržování platného 

ŠVP a hodnotit praktickou výuku 

Zájem vedení školy o 

skutečný soulad ŠVP 

s obsahem výuky 

Vlastní 
1.9.2017 – 

průběžně 
ZŘPV 

D5: Zajistit 

materiální 

vybavení 

praktické 

výuky 

jednotlivých 

Plán investičních a 

neinvestičních akcí 

školy 

Získání materiální 

podpory praktické 

výuky ze strany 

D 5.1 

Zpracovat plán pro investiční a 

neinvestiční akce a zapracovat 

požadavky odborného výcviku a 

odborné praxe 

Snaha vedení školy 

zpracovat investiční a 

neinvestiční plány 

Vlastní 
1.9.2018 – 

průběžně 

Vedení 

školy 

D 5.2 Oslovit zaměstnavatele Zájem zaměstnavatelů Firmy 1.9.2017 – Vedení 
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oborů zaměstnavatelů s možností materiální podpory 

praktické výuky jednotlivých 

oborů 

podpořit praktickou 

výuku žáků 

průběžně školy 
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4.5 Rozvoj škol jako center celoživotního učení 

PRIORITA: ŠKOLA SE STANE CENTREM UČENÍ NEJEN PRO ŽÁKY DENNÍHO STUDIA VE VŠECH TŘECH OBLASTECH 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Obecné 

cíle 

Konkrétní cíle Kritéria hodnocení  Úkoly Předpoklady realizace (jsou-

li) 

Finanční 

zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Zkvalitnit 

nábor a 

výuku 

dalšího 

vzdělávání 

dospělých 

E1: Zajistit 

nábor 

prostřednictvím 

potencionálních 

zaměstnavatelů a 

úřadů práce a 

zkvalitnit proces 

výuky 

Koordinovat 

plánování a činnost 

dalšího vzdělávání 

Statisticky 

vyhodnotit výsledky 

učení v jednotlivých 

ročnících  

Statisticky 

vyhodnotit výsledky 

úspěšnosti 

v jednotlivých 

kurzech 

Externí kritérium 

Zpracovat 

individuální dotazník 

pro absolventy 

jednotlivých kurzů 

včetně hodnocení 

lektorů 

E 1.1 
Vyhodnotit vhodnost 

realizovaných programů  

Provést analýzu zájmu o 

vzdělávací programy a formy 

dálkového studia v jiných 

oborech 

 
Září 

2018 
ZŘT 

E 1.2 

Provést revizi obsahu 

vzdělávacích programů ve 

spolupráci s budoucími 

zaměstnavateli 

Ve spolupráci se zástupci 

ředitele školy rozebrat 

výsledky v jednotlivých 

metodických skupinách po 

předmětech podle úspěšnosti 

 
Srpen 

2018 
ŘŠ 

E 1.3 

Zaměřit se na připravenost 

lektorů a učitelů zejména na 

styl výuky dospělých 

Zajistit kurz andragogiky pro 

učitele školy 

Rozpočet 

školy 

Prosinec 

2018 
ZŘT 

E 1.4 
Nastavit systém hodnocení 

dalšího vzdělávání ve škole 

Ve spolupráci se 

zaměstnavateli a úřady práce 

v regionu rozšířit nebo 

zredukovat nabídku školy 

 
Červen 

2019 
ŘŠ 
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4.6 Podpora inkluze 

PRIORITA: UMOŽNIT ŽÁKŮM PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI ZVOLENÉHO OBORU ODPOVÍDAJÍCÍ JEHO 

PŘEDPOKLADŮM 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení  

Úkoly Předpoklady 

realizace (jsou-li) 

Finanční 

zdroje 

Termín  Zodpovídá 

Umožnit 

žákům přístup 

ke vzdělávání 

v rámci 

zvoleného 

oboru 

odpovídající 

jeho 

předpokladům 

F1: Zajistit 

individuální 

přístup k 

žákům podle 

potřeb formou 

organizačních 

opatření 

v rámci 

teoretické i 

praktické 

výuky 

Škola zpracuje 

přehledný systém 

všech 

diagnostikovaných 

žáků v jednotlivých 

oborech včetně 

individuálních 

studijních plánů a 

seznamu 

kompenzačních 

pomůcek pro 

zvládnutí výuky 

F 1.1 

Umístit třídy, které navštěvuje 

větší procento žáků s 

diagnostikovanou poruchou, co 

nejblíže třídnímu učiteli 

Zájem a podpora 

vedení školy a 

ochota dotčených 

pracovníků 

 Září 2018 ZŘT 

F 1.2 

Vyčlenit prostor pro případnou 

medikaci žáků takto 

diagnostikovaných 

  Září 2018 

ŘŠ, 

výchovný 

poradce 

F 1.3 

Zajistit kompenzační pomůcky a 

jejich uložení s ohledem na 

snadnou dostupnost pro žáka 

Aplikace vyhlášky 

č. 27/2016 Sb. o 

vzdělávání žáků 

se SVP a žáků 

nadaných 

MŠMT, KÚ 

ÚK, vlastní 

rozpočet 

Průběžně dle 

šetření 

jednotlivých 

žáků 

ŘŠ, 

výchovný 

poradce 

F 1.4 

Zasedací pořádek ve třídách 

uzpůsobit tak, aby žáci nebyli 

rušeni hlukem z okolí, popřípadě 

podněty z oken na frekventovanou 

silnici před školou 

Ochota a zájem 

jednotlivých 

vyučujících 

 Průběžně  

TU 

v jednotlivý

ch třídách 

F 1.5 

Zajistit propojenost jednotlivých 

stupňů vzdělávání u konkrétních 

oborů na praktickém vyučování 

Aplikace vyhlášky 

č.27/2016 Sb. o 

vzdělávání žáků 

se SVP a žáků 

nadaných 

 Průběžně ZŘPV 
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F2: Zpracovat 

metodický 

návod na práci 

s žáky 

s odlišným 

mateřským 

jazykem 

Zpracovaný 

materiál bude 

průběžně 

upravován podle 

výskytu žáků 

s jiným mateřským 

jazykem 

F 2.1 

Vytvořit pracovní skupinu, která 

naváže komunikaci s rodiči žáků s 

OMJ 

Ochota rodičů 

spolupracovat 
 Září 2018 ZŘT 

F 2.2 

Vypracovat seznam těchto žáků a 

vybavit je slovníky případně 

jinými kompenzačními 

pomůckami 

Aplikace vyhlášky 

č.27/2016 Sb. o 

vzdělávání žáků 

se SVP a žáků 

nadaných 

 
Září 2018 a 

průběžně 

Výchovný 

poradce 

F 2.3 

Na praktickém vyučování zajistit 

označení bezpečnostních pravidel 

v jejich mateřském jazyce 

 
Rozpočet 

školy 

Září 2018 a 

průběžně 

ZŘPV a 

vyučující 

cizích 

jazyků 
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5. Stanovisko odborného garanta projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)  

Tato část je s účinností od 20. září 2017 nahrazena samostatným dokumentem „Stanovisko odborného garanta projektu Podpora krajského 

akčního plánování (P-KAP)“, tzv. doložkou, která je generována automaticky poté, co odborný garant P-KAP tento ŠAP schválí a uloží do 

systému is.pkap.cz, kde bude následně k dispozici ke stažení ve „Školních dokumentech“. Doložka obsahuje unikátní kód, který nahrazuje podpis 

odborného garanta P-KAP.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


