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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
Název:
Sídlo:

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace
Šluknov, T. G. Masaryka 580, PSČ 407 77

Zřizovatel:

Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Ředitel:
Mgr. et Bc. Rudolf Sochor
Statutární zástupce:
Ing. Igor Hluchý
Zástupci ředitele:
Ing. Igor Hluchý - pro praxe
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

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

kapacita 775 žáků

IZO 047274719

2. Domov mládeže

kapacita 76 žáků

IZO 108020479

3. Školní jídelna kapacita 200 jídel

IZO 110027736

Odloučená pracoviště školy
1. Šluknov, Karlova 564 (budova školy)
2. Šluknov, Sukova 829 (DM)
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
Mgr. Milan Ritschel
Ing. Petr Marek
Bárta Dominik
Adášková Helena

Přehled oborů školy zařazených ve školském rejstříku
41-46-M/01

LESNICTVÍ

75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST

68-42-M/01

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

29-53-H/01

PEKAŘ

65-51-E/02

PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ

75-41-E/01

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

41-56-H/01

LESNÍ MECHANIZÁTOR

41-56-E/01

LESNICKÉ PRÁCE

41-46-M/01

LESNICTVÍ (dálkové studium)

Školní rok 2019/2020 lze považovat za zlomový v rámci připravenosti na nenadálé situace. Jsme si
vědomi toho, že délka výuky je deset měsíců, ale ty poslední čtyři před nás všechny postavily novou realitu,
se kterou se každý musel nějak vyrovnat. A jsem přesvědčen, že jsme společně tím myslím učitele, žáky i
rodiče tuto situaci zvládli. O tom svědčí i výsledky závěrečných a maturitních zkoušek. Ze statistiky vyplývá,
že 100% žáků zvládlo závěrečné zkoušky, 97% žáků bezpečnostního oboru naší školy zvládlo maturitní
zkoušku a dobrá úspěšnost u maturitních zkoušek je i na ostatních oborech. Je to zásluha všech
zúčastněných a škole to zajisté dělá dobrou reputaci.
Školní rok opět začal již tradičním seznamovacím táborem pro první ročníky, který je
již společně organizován jak pro studijní, tak učební obory. Tábor byl dobře hodnocen ze strany žáků i
rodičů. Vyskytl se velký problém s ubytováním žáků na domově mládeže. V září začala rekonstrukce budovy
školy v Karlově ulici, což přineslo nemalé komplikace při organizaci výuky. Harmonogram prací a stěhování
učeben byl průběžně aktualizován a výuka probíhala téměř standartním způsobem. Obrovským problém
je kapacita domova mládeže a z tohoto důvodu je již zmiňovaná přestavba budovy školy v Karlově ulici.
Operativně se nám podařilo zajistit ubytování v městské ubytovně v Království a na privátech, ale jsme si
vědomi toho, že toto řešení přináší komplikace jak pro žáky, tak pro rodiče. Škola zároveň musela akceptovat
cenu ubytování a rozdíl hradit z provozních prostředků. Bylo tedy prioritou celého roku dokončit přestavbu
druhé budovy, aby se situace neopakovala.
Po celý rok byla využívána nová tělocvična, která sloužila i k jiným akcím, než je tělesná příprava
žáků školy. Zahajovali jsme zde školní rok, proběhla zde vánoční akademie či slavnostní vyřazení absolventů
školy. Zájem veřejnosti o pronájem je značný, ale upřednostňujeme vlastní volnočasové aktivity, což se
projevuje následnou úspěšností ve sportovních soutěžích středních škol, odkud naši žáci přivezli mnoho
pohárů a medailí. V dubnu jsme museli školu uzavřít, a tudíž nemohla proběhnout plánovaná chovatelská
přehlídka trofejí pro okres Děčín.
Samozřejmostí je zapojení naší školy do projektu "Šablony II". Z tohoto projektu se výborně
osvědčila školní asistentka, což zvýšilo pracovní komfort pedagogů ve škole a dále i vybavení výpočetní
technikou. Dále jsme dokončovali projekt přestavby arboreta včetně nových cest a rekonstrukce rybníka.
Podali jsme dvě žádosti o rekonstrukci výsadby nových dřevin a jedna byla úspěšná. Tudíž práce budou
pokračovat i v dalším školním roce.
Velkou změnou byl přístup podniku Lesy ČR v důsledku kritického nedostatku zaměstnanců v tomto
odvětví. Otevřeli jsme proto obor Lesní výroba. Pokračuje motivační stimul ve formě vyplacení stipendií
vybraným žákům školy, díky tomu se nám podařilo získat větší počet žáků. A po návštěvě ministra
zemědělství a za účasti hejtmana se podařilo dojednat smlouvu o pronájmu pozemků. Tudíž výuka jak
lesnických, tak mysliveckých předmětů je na dalších dvacet let zajištěna.
Stále zůstává největší zájem o obor Bezpečnostně právní činnost. Tento obor byl opětovně
vyhodnocen i v rámci ministerstva vnitra a podruhé jsme získali zlatou medaili za aktivitu.
Je potřeba též zmínit kulturní činnost školy. Krom tradiční hubertské jízdy jsme přesunuli "Lesnický
den" do arboreta a počet návštěvníků vzrůstá, což je závazek pro další ročníky.
Jako hlavní úkol stále platí zlepšení prospěchu - zavedli jsme soutěž v prospěchu v rámci školy a
postupně se nám tento cíl daří naplňovat, ale je to dlouhodobý úkol, který nelze splnit za jeden školní rok.
A bez spolupráce s rodiči to nepůjde. Proto jsme opakovaně zvolili formu spolupráce i mimo školu a první
vlaštovky se ukázaly na hubertské zábavě, či vánoční besídce, což rozhodně naladí atmosféru budoucí
spolupráce.
Co se nám podařilo, je nábor u žáků ZŠ na naše obory. Převis byl obrovský a poprvé bylo přihlášeno
i více žáků do učňovských oborů, než jsme byli schopni přijmout. Bohužel je nutno konstatovat, že i když
pořádáme tři kola přijímacích zkoušek na nečisto, žáci z děčínského regionu zůstali pod čarou. Po uzavření
přijímacího řízení jsme byli postaveni před nečekaný závěr, že nově otevřený domov mládeže nemá stále
dostatečnou kapacitu a 25 žáků opět nemáme kde ubytovat. Podařilo se nám vstoupit do jednání s místním

podnikatelem a ten otevřel nové ubytovací zařízení. Toto však není komplexní a dlouhodobé řešení. Musíme
tedy ve spolupráci se zřizovatelem hledat řešení pro další roky.
Nelze zde nezmínit již v úvodu citované uzavření škol. Výuka se přesunula ze tříd do virtuálního
světa a ne všem žákům tato situace vyhovovala. Podařilo se nám zajistit výuku na maturitních oborech. U
učňovských oborů jsme nakonec zvolili cestu návštěvy žáků doma. Dvakrát v týdnu jezdili učitelé po
rodinách a musím jim poděkovat, úspěch u závěrečných zkoušek je hlavně díky této formě výuky. Někteří
pedagogičtí a většina nepedagogických pracovníků se zapojila do práce v arboretu, na budování nového
domova mládeže či v jiných manuálních činnostech ve prospěch školy za což jim patří velký dík. Podařilo se
nám zrealizovat i rodičovské schůzky v on-line prostředí s velkou účastí zákonných zástupců žáků. Vím, že
nikdo z nás tuto situaci nezažil, ale díky spolupráci jsme ji zvládli tak, že nám dokonce poděkovali i rodiče.
A nesmíme zapomenout i na pomoc žáků našeho sociálního oboru, kdy v době korona krize byli zapojeni
do práce v jednotlivých domovech pro seniory a jiných sociálních zařízeních ve spolupráci se zřizovatelem.
V personálním zajištění došlo k obměně týmu pedagogů, čímž se snížil i věkový průměr, a věříme,
že se nám podaří udržet si vrůstající úspěšnost u závěrečných a maturitních zkoušek.
V závěru bych poděkoval zřizovateli školy za perfektní spolupráci a pomoc při řešení všech problémů
naší školy.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
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.
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.
V oblasti prevence spolupracujeme s městem Šluknov, dále pak s Centrem pro léčbu závislostí – Teen
Challenge. 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 na naší škole proběhla kontrola ČŠI. Proběhla kontrola KHS Ústí nad Labem, kontrola ISP
budov školy a DM, kontrola zbraní Krajským ředitelstvím PČR.

Vize
Osvědčilo se nám, že jsme a stále chceme zůstat školou rodinného typu. To znamená, že vztah žák
a učitel je spolupracující nikoliv konfrontační. To je ale málo, abychom na tom stavěli budoucnost školy. Je
zapotřebí rozdělit vizi minimálně do dvou částí – materiální (ekonomická) a pedagogická. Z pedagogického
hlediska se nám podařilo zajistit kvalifikované vyučující a jeden učitel pokračuje ve studiu anglického jazyka.
Což bude do budoucnosti školy velké pozitivum. Ve škole se ukončil projekt lektorské činnosti s vyučujícím
ze Spojených států amerických. Jelikož se tento projekt osvědčil, budeme o pokračování opět žádat. Na
základě této pozitivní zkušenosti jsme rozšířili úvazek kolegovi z Velké Británie, což předpokládáme, že se
pozitivně odrazí na jazykové přípravě žáků školy. Dále jsme na částečný úvazek přijali dalšího lektora
anglického jazyka.
V důchodovém věku máme pouze jednoho pedagoga na částečný úvazek a jsme si vědomi toho,
že je potřeba hledat adekvátní náhradu.
Oborovou skladbu školy měnit nedokážeme, pouze chceme rozšířit náš vzdělávací program o obor
Tesařské práce.
Ani odborná výuka nezůstává stranou, proto garanti oborů postupně aktualizují ŠVP naší školy
podle požadavků budoucích zaměstnavatelů. Vize pro praktické vyučování v oboru lesnictví bylo získání
lesních pozemků pro výuku odborných předmětů včetně myslivosti. Nyní je máme v nájmu a je třeba je
zapracovat do ŠVP.
U bezpečnostně právního oboru musíme udržet nadstandardní podmínky, které jsme získali díky
podpisu smluv s policejním ředitelstvím Ústeckého a Libereckého kraje.
Nedílnou součástí budoucnosti školy je další vzdělávání mimo denní studium. Prodloužili jsme
akreditaci ministerstva vnitra pro rekvalifikace strážný a detektiv a pokusíme se získat akreditaci pro asistenta
pedagoga, což je žádaný obor i mimo náš region. Samozřejmostí zůstává dálkové studium v oboru lesnictví.
Co se týká materiálního vybavení, je nutno vyřešit ubytování žáků, jelikož kapacita našich zařízení je
nedostatečná.
Škola pokračuje v projektu Šablony II, čím si může částečně pomoci s vybavením některých
pracovišť. Je nutno se připravit na rekonstrukci počítačových sítí, abychom zvládli případnou další distanční

výuku. Po úpravě budovy v Karlově ulici, dojde k modernizaci prostorů žákovské kuchyně.
Škola musí zůstat partnerem všech budoucích zaměstnavatelů, bez jejich podpory a připomínek žák možná
získá závěrečné vysvědčení, ale nebude připraven uspět na trhu práce.

Údaje o výsledcích vzdělávání
Maturity
Počet žáků u 1. MZ

Počet žáků u opravné MZ

Prospěli s vyznamenáním

5

0

Prospěli

22

17

Neprospěli

24

13

Počet žáků u 1. ZZ

Počet žáků u opravné ZZ

Prospěli s vyznamenáním

3

0

Prospěli

19

1

Neprospěli

0

0

Závěrečné zkoušky

1. pololetí
Prospěch žáků

2. pololetí

Maturitní
obory

Učební
obory

Maturitní
obory

Učební
obory

Celkem

269

89

279

84

Prospěli s vyznamenáním

13

3

24

3

Prospěli

146

35

240

78

Neprospěli

35

18

15

3

Nehodnoceni

55

33

0

0

Chování žáků
Klasifikace chování

1. pololetí

2. pololetí

Velmi dobré

336

357

Uspokojivé

23

6

Neuspokojivé

0

0

Podmínečné vyloučení

0

0

Vyloučení

0

0

Zameškané hodiny
celkem

1. pololetí
celkem
21 089

Účast žáků v soutěžích
a) vědomostní soutěže
b) sportovní soutěže – viz dále
c) umělecké soutěže – viz dále

2. pololetí
neomluvené
1 391

celkem
8 437

neomluvené
670

Výsledky přijímacího řízení
* včetně přijetí v dalších kolech přijímacího řízení
a)

na obory, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků, přihlášeno (počet přihlášek
do 1. kola přijímacího řízení):

Sociální činnost

Lesnictví

27

Bezpečnostně
právní činnost

38

Celkem

68

114

b) přijato po 1. kole přijímacích zkoušek:
Sociální činnost

Lesnictví

27

c)

Bezpečnostně
právní činnost

32

Celkem

35

80

do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přihlášeno a přijato:
Z devátých ročníků

Počet přihlášek

35

0

14

0

0

2

0

0

4

4

Přijatých celkem

21

0

12

0

0

0

0

0

0

0

Práce ve stravování

Lesnické práce

Pečovatelské služby

Pekař

Lesnické práce

Práce ve stravování

Lesní mechanizátor

Z nižších ročníků

Pečovatelské služby

Pekař

Lesní mechanizátor

OU, U

Údaje o pracovnících školy
Pracovníci

fyzické osoby k 30. přepočt. prac. k
6. 2020
30. 6. 2020

fyzické osoby k 30. přepočt. prac. k
6. 2019
30. 6. 2019

Pedagogičtí celkem

39

39,08

44

37,84

z toho:

vychovatelé

4

4,33

4

4,33

učitelé OV

3

3

3

3

Nepedagogičtí celkem

16

14,16

15

14,89

z toho:

provozní

9

9

10

9

pracovníci ŠJ

5

5,5

5

4,89

55

5,24

59

53,84

celkem
a)

členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

Věk

(fyz.osoby)

Zaměstnanci celkem
ženy

muži

celkem

%

Do 20-ti let včetně

0

0

0

0

21-30 let

2

3

5

9

31-40 let

8

4

12

23

41-50 let

7

7

14

27

51-60 let

6

11

17

32

61 let a více

2

3

5

9

Z toho důchodci

2

3

3

5

celkem

27

28

55

100

%

48

52

100

X

Průměrný věk zaměstnanců školy je 43 let.

Věk

Pedagogičtí zaměstnanci
ženy

muži

celkem

%

Do 20-ti let včetně

0

0

0

0

21-30 let

2

2

4

9

31-40 let

5

5

10

25

41-50 let

3

9

12

30

51-60 let

3

9

12

27

61 let a více

1

3

4

9

z toho důchodci

0

0

0

0

celkem

14

25

39

100

%

34

66

100

X

Průměrný věk pedagogických zaměstnanců školy je 43 let.

b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (k 30. 6. 2019)
(podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů)
Kvalifikovaní

Nekvalifikovaní

Pedagogičtí
pracovníci

počet

% z celku

počet

% z celku

Učitelé

39

100

5

13

Učitelé OV

3

7

0

0

Vychovatelé

4

10

0

0

ODBORNÝ VÝCVIK, ODBORNÁ PRAXE A UČEBNÍ PRAXE VE ŠKOLNÍM
ROCE 2019 - 2020
1. Činnost na úseku školního polesí a činnost odborného lesního
hospodáře
a) Zajištění odborné praxe a odborného výcviku žáků školy zejména v činnostech


aplikace moderních těžebních technologií



operace s vyvážecí soupravou a doprava dřevní hmoty



práce 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



údržba 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) Poskytnutí výzkumných pracovišť pro zpracování závěrečných a ročníkových prací žáků za
odborného vedení učitelů a externích konzultantů
témata v oblasti pěstování lesa
témata v oblasti ochrany lesa
témata v oblasti dendrometrie
témata v oblasti lesní těžby
témata v oblasti myslivosti a péče o zvěř
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 v rámci vzdělávacích programů pro práci
s řetězovou pilou a práci s křovinořezem
e) Zajištění technicko hospodářské praxe žáků v činnostech


práce s lesním hospodářským plánem a osnovou



řízení a organizace lesního provozu včetně realizace ochrany lesa



organizace pracovních postupů a vedení pracovních týmů



ekonomika lesnického provozu



aplikace platné legislativy v konkrétních lesnických činnostech



vedení lesní hospodářské evidence a plánování jednotlivých činností



lesnická projekční činnost

2. Činnost ve školní honitbě Knížecí

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.
Držitel jsou LČR, s. p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové. Výkon práva myslivosti má SLŠ a SOŠ Šluknov
umožněn na základě smlouvy o pronájmu.

Podmínky nájmu honitby:
Podle podmínek smlouvy o výkonu práva myslivosti je honitba Knížecí využívaná školou jako Praktický
objekt pro prezentaci teoretických a praktických poznatků získaných při výuce myslivosti (chov zvěře,
péče o zvěř, ochrana zvěře, lov zvěře, myslivecké zvyky a tradice), zoologie (znalosti života zvěře a její
bionomie), biologie (obecné poznatky), myslivecké praxe (přikrmování, vyvrhování zvěře, stavby
mysliveckých zařízení, základní lesnické stavby a jejich údržba, organizování školních honů a naháněk,
údržba luk, mysliveckých políček, pastvin), botanika (poznávání dřevina a bylin, výsadba plodonosných
a okusových dřevin), ochrana lesa (ochrana dřevin, porostů, biotopu), používání lesnických map.

Cíl využití honitby Knížecí:
Cílem využívání honitby Knížecí je dlouhodobé budování vzorového mysliveckého a lesnického objektu,
reprezentujícího lesnickou školu a Lesy ČR, v souladu se soudobým pojetím školství, lesnictví a
myslivosti.
1. Praktický objekt pro prezentaci teoretických a prakticky poznatků získaných při výuce myslivosti
(chov zvěře, péče o zvěř, ochrana zvěře a lov zvěře), zoologie (znalost zvěře a její biologie), biologie
(obecné poznatky), praxe (přikrmování, stahování, rušení zvěřiny, stavby mysliveckých zařízení,
spoluúčast na organizování školních honů a naháněk), zemědělství a ekologie (políčka, louky,
pastviny), botanika (plodonosné a okusové dřeviny, byliny a trávy), částečně pěstování lesů (školkařtví,
obnova lesa), ochrany lesa (ochrana dřevin, biotopu aj.), hospodářská úprava lesa (používání
porostních map a orientaci). Formou odborného výcviku, praxe a předmětových cvičení byla pokryta
většina objemu prací v honitbě, dále bylo odpracováno celkem 432 hodin brigádnických hodin
v mimoškolní době
2. Motivační a výchovný nástroj pro žáky v podobě získaní povolenky k lovu a tím se sami žáci podílejí
na plnění plánu lovu. Bylo vydáno 27 žákovských povolenek

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

5. Společné lovy, součástí Školních vzdělávacích plánů je organizace účast žáků na společných lovech.
13.11 2019 proběhla naháňka na jelení, černou zvěř a šelmy povolené zákonem. Naháňky se
zúčastnilo 96 žáků (30 střelců žáků a personálu a 62 honců). Ulovilo se 5 selat a 1 bachyně.

2. 12. 2019 proběhla naháňka pro Přátele školy. Naháňky se zúčastnilo 60 střelců a 40 honců. Na
naháňce se ulovilo 3 lišky, 1 bachyně a 1 kolouch.
V lednu požádal Tv Hunter lesnickou školu o uspořádání vzorové naháňky, kterou Tv Hunter natočí
a bude vysílat jako instruktážní výukovou reportáž formou krátkého filmu.
23.1 2020 proběhla naháňka, které se zúčastnilo 25 střelců, 50 honců, ulovil se 1 kolouch a 1
bachyně.
6. Spotřeba krmiva
Škola poskytla zvěři 10 q objemového krmiva, 10 q jadrného krmiva, 8 q dužnatého krmiva, 5 q
kaštanů a žaludů, 50 kg soli.
7. Počet lovecky upotřebitelných psů
Podle Rozhodnutí o uznání honitby má lesnická škola pro výkon práva myslivosti zajistit 5 psů, 2
s kvalifikací na práci s drobou zvěří, 2 s kvalifikací pro práci se spárkatou zvěří, 1 pro norování.
Skutečný současný stav je 7 psů, 2 na práci drobnou zvěří NKř ( SpVP, PZ), Ašpš (SpVP, PZ), 3 pro
práci se spárkatou zvěří NKř (LZ), Ašpš (LZ), BB (PZB), jez. drs (NZ), jez.drs. (NZ).
8. Myslivecký plán a lov

Zvěř jelení
Druh

Plán

Lov (úhyn)

Jelen

1

1

Laň

1

1

Kolouch

3

3

Celkem

5

5

Zvěř dančí
Druh

Plán

Lov (úhyn)

Daněk

0

1

Daněla

5

5

Danče

8

8

Celkem

13

14

Zvěř srnčí
Druh

Plán

Lov (úhyn)

Srnec

5

5

Srna

2

2

Srnče

2

2

Celkem

9

9

Zvěř černá
Druh

Plán

Lov (úhyn)

Kňour

1

2

Bachyně

10

11

Lončák

15

12

Sele

20

23

Celkem

46

48

Šelmy
Druh

Lov (úhyn)

Liška

15

Jezevec

1

Kuny

3

Kočka

0

Psík mývalovitý

0

3. Odborná praxe a odborný výcvik

a) Pečovatelské služby:

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

EXKURZE a akce oboru Pečovatelské služby:
Září

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

Říjen

Severka Jiříkov exkurze oborů

Listopad

Kurs geronto – oblek
DZR Krásná Lípa - exkurze

Prosinec

Mikulášská nadílka Šluknov – Krásná Lípa – akce oborů
Hospic Liberec – exkurze oborů

Únor

Masopust Domov pro seniory Šluknov – akce oborů
Masopust DD Jiříkov – akce oborů

Březen

Předmětové cvičení Krásná Lípa

b) Obor Lesnictví, Lesní mechanizátor a Lesnické práce
Odborná a učební praxe lesnicky zaměřených oborů je převážně zajištěna na Školním polesí,
kde žáci řeší praktické

situace v činnostech lesnických a činnostech ochrany

Žáci učebních oborů vykonávají odborný výcvik v lesních porostech

a

ve školních dílnách. Dále je praxe organizována u smluvních

partnerů

soukromého sektoru v oblasti lesnické, myslivecké a ochrany

přírody a

Žáci se zde pod vedením kvalifikovaných odborníků

z lesnického

prostředí.
také
státního

provozu

i

prostředí.
účastní

veškerých lesnických činností. Žáci studijního oboru Lesní mechanizátor využívají stipendijního
programu LČR na podporu vzdělávání v tomto oboru.
Odborné praxe probíhají u následujících smluvních partnerů. Wottan a.s., 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, LČR LS
Rumburk a VLS Mimoň
Soutěže lesnických oborů:
•

Hejnický dřevorubec

říjen 2019

EXKURZE a akce oborů Lesnictví a Lesní mechanizátor:

Září

Košťany Holding a.s. – hospodaření smrku pichlavého

Lesy Bělá pod Bezdězem – ochrana lesa
Říjen

Pila Šluknov s.r.o. – pilařský provoz, vybavení, technologie
Lesní školka Česká Lípa – obalovaná sadba

Listopad

LČR Rumburk – porosty poškozené lýkožroutem smrkovým

Prosinec

Lesní školky Wottan a.s. – pěstování sadebního materiálu

Leden

LČR Rumburk – přirozená obnova jedlových porostů
Uniles – práce s lanovkou
Lesy Bělá pod Bezdězem – pěstování borových porostů

Únor

Košťany Holding a.s. – péče o jelení zvěř

c) Obory 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. Odborný výcvik oboru pekař, žáci vykonávají na smluvních pracovištích, kde se seznamují se
základy pekařských dovedností, výrobou jemného a běžného pečiva a výrobou chleba.
Mezi smluvní partnery patří pekárna Haback Šluknov, Odkolek Rumburk, Albert Varnsdorf. Odborný
výcvik oboru Práce ve stravování je organizován v cvičných kuchařských provozech školy pod vedením
učitele odborného výcviku
EXKURZE a akce oboru Pekař a Práce ve stravování
Září

Exkurze Odkolek Rumburk
Exkurze kuchyně DD Šluknov

Říjen

Exkurze Haback Šluknov
Exkurze Penzion Balaton

Listopad
Prosinec

Exkurze Odkolek Rumburk
Exkurze Albert Varnsdorf
Pečení vánočního cukroví

Leden

Odborný seminář – drobné pečivo – Haback Šluknov

Únor

Seminář Carving ovoce

4. Závěrečné zkoušky učebních oborů

V měsíci červnu 2020 proběhly závěrečné učňovské zkoušky dle Jednotného zadání závěrečné zkoušky
u těchto oborů s následujícím výsledkem:
ke zkoušce šlo

3. LM

11

3. PV

10

3. PE

2

u zkoušky prospělo

3. LM

10

3. PV

10

3. PE

2

prospělo s vyznamenáním

3. LM

0

3. PV

3

3. PE

0

u opravné prospělo

3. LM

1

3. PV

0

3. PE

0

Obor Bezpečnostně právní činnost:
Odborná praxe probíhala u oboru Bezpečnostně právní činnost kombinací specializačních kurzů s
propojením exkurze a prezentace sociálních partnerů z oblasti Integrovaného záchranného systému a
veřejné správy.
Ve školním roce 2019-20 se uskutečnily všechny specializační kurzy a aktivity ve spolupráci se sociálními
partnery podle školního vzdělávacího plánu (ŠVP) pouze v I. pololetí, druhé pololetí bylo poznamenáno
přechodem prezenčního studia ze dne 17.3. 2020 na distanční studium.
I. pololetí šk. roku 2019/2020
1. BP - exkurze na Obvodním oddělení PČR Šluknov, exkurze na stanici HZS Šluknov; exkurze na stanici
Městské policie Rumburk, exkurze na stanici Zdravotnické záchranné služby v Rumburku (září a říjen
2019)
2. BP - 2 dny Krajské ředitelství PČR Libereckého kraje - místa výkonu Liberec (Dopravní služba, Cizinecká
policie, Operační středisko), Janov u N. Boru (střelecký polygon), 2 dny Krajské ředitelství PČR Ústeckého
kraje - místa výkonu - Staré Křečany – ukázky různých specializací u PČR (např. pyrotechnická služby,
kynologická služba, kriminalistická technika, dopravní služba aj.) v kombinaci s praktickými aktivitami do
kterých byli studenti zapojeni - (říjen 2020)
3. BP - 5 dní Lezecký kurz Radvanec u N. Boru – (září 2020)
4. BP - 5 dní Krajské ředitelství PČR Libereckého kraje - jednotlivé služby – (říjen 2020)
II. pololetí šk. roku 2019/2020
1. BP - 5 dní Kurz specializačních činností v horách – Kořenov (únor 2020)
2. BP - neuskutečněný Vodácký kurz - Covid 19
3. BP - neuskutečněná Zahraniční expedice - Covid 19
4. BP - 5 dní individuální praxe u smluvních partnerů - uskutečněná – (únor 2020)

Další vzdělávací a kvalifikační aktivity oboru:
Dne 16. 11. 2019 se konal kurz pro zájemce o práci v bezpečnostních agenturách „strážný“, který pořádá
škola ve spolupráci s partnerem školy bezpečnostní agenturou HENIG – security servis, s.r.o., Česká Lípa.

Následně proběhly zkoušky dílčí kvalifikace „strážný“, kde je škola autorizovanou osobou pro provádění
zkoušek.
Počet žáků 4. ročníku, kteří získali certifikát – 18.
Expedice - DofE – vybraní žáci BPČ v průběhu celého školního roku účastnili aktivit pořádané v rámci
projektu DofE.

Účast žáků oboru na soutěžích a jiných aktivitách pořádaných školami s oprávněním k výuce
oboru BPČ a jinými subjekty:

6.9.-7.9.2019

Pochod "Rychlé roty" - DofE

vybraní

- charitativní pochod

žáci

DofE

Dětský den s IZS ve Vesci u
Liberce
7.9.2019

-

služba

17.10.2019
17.10.2019

vybraní
žáci

Cvičení
28.9

pořadatelská

pořadatelská služba

záchranných

jednotek SRN - Görlitz -

vybraní

28.9.2019

žáci

Military Cross Country Run

vybraní

2019 - 1. místo

žáci

Studentská střela PČR -

vybraní

Hrádek n. Nisou; 2. místo

žáci

figurantství, exkurze

střelecká soutěž

Soutěž v poskytování první
22.10.2019
10.11.2019

pomoci pro obor BPČ -

vybraní

Praha; 2. místo

žáci

Seminář ruského bojového

13

umění Systema

studentů

soutěž
seminář

Železný muž 2019 - soutěž v
12.11.2019
16.-.17.11.2019

bench pressu, soutěž MP

vybraní

Rumburku v naší tělocvičně

žáci

Střelecký Boot Camp - N.

15

Bor, Hr. n. Nisou

studentů

soutěž
kemp, výcvik

18
16.11.2019
21.11.2019

Dílčí kvalifikace Strážný

studentů

Noční orientační běh - obor

68

BPČ

studentů

Mladý
26.11.2019

kriminalista

-

Pardubice - 2. místo

školení
soutěž

3
studenti

soutěž oboru BPČ

vybraní
2.12.2019

Florbal Varnsdorf

žáci

soutěž

Přednáška - nábor k AČR a

4. BP +

2.12.2019

studiu na Univerzitě obrany

výběr

přednáška

11.12.2019

Česko vesluje - Rumburk ZŠ

BPČ

soutěž

Tyršova - 2. místo
Dvorský

pětibor

výběr
-

Dvůr

BPČ

11.12.2019

Králové - 2. místo

výběr

soutěž

11.12.2019

Jazyková exkurze Drážďany

4. BP

exkurze

Střelecký Boot Camp 2 - N.

11

kemp,

Bor, Hr. n. Nisou

studentů

přespáním

11.-12.1.2020

výcvik

s

Hodnocení VMV za školní rok 2019/20
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 ve Šluknově (nově zrekonstruovaná
a zmodernizovaná budova s půdní vestavbou v Sukově ulici) s celkovou kapacitou 79 lůžek. Celkem bylo
podáno 109 přihlášek k ubytování, z nichž bylo 8 stornováno z důvodu zajištění privátního ubytování.
Jelikož škola chtěla všem zájemcům o ubytování vyhovět, pronajala si ještě volnou kapacitu městské
ubytovny v Království, kde byl pedagogy školy také zajišťován režim DM.
Na začátku školního roku (k 31.10. 2019 statistické hlášení) bylo ubytováno celkem 100 žáků (z toho 42
dívek), z toho 79 žáků na DMS Šluknov (100% využití kapacity DM) a 21 žáků na DM v Království
(maximum nabídnutých lůžek k pronajmutí městem Šluknov).
Během školního roku téměř neměnný stav žáků DM:

k 31.10.19 :

100

k 31. 1. 20 :

97

k 10. 3. 20 :

98.

Dne 11.3.2020 byl na základě rozhodnutí MŠMT z důvodu coronavirové situace v ČR DM uzavřen
do konce školního roku (do 30.6.2020). Veškerá činnost DM tedy ustala.

Za školní rok:
odchod z DM
ukončení studia
přestup na jinou školu
odchod na privát
denní dojíždění z domova

počet žáků
1
4
1
1

příchod na DM
přestup z jiné školy
příchod z privátu

počet žáků
3
2

2) Počty pracovníků DM
Počet pedagogických pracovníků DM (vychovatelů + asistentů ped.) se vzhledem k mírnému
snížení žáků ubytovaných na DM (ze 110 na 100 = - 10%) snížil, tj.:
- fyzický počet pedag. pracovníků:

7 (1 ZŘVMV + 5 vychovatelů, z toho 4 skup. vych.,
+ 2 asist. pedag. - noční vych.)

- přepočtených pedag. pracovníků:

5,70 (loni 6,00)

3) Kvalifikovanost na úseku VMV
Na úseku VMV pracovalo:
7 pedagogických pracovníků: 1 ZŘ VMV (celý úvazek), 4 skup. vychovatelé (z toho 3 na celý úvazek a
1 na 0,33 úvazek), 1 vychovatel na 0,33 úvazku, 2 asist. pedagoga (0,8 a 0,2 úvazku)
3 pracovníci na dohody:

3 noční vrátní DMS (DPČ, DPP)

Kvalifikovanost úseku VMV: 2 VŠ (ZŘ VMV: VŠ + DPS + 4 semestrové studium „školský
management“ + roční studium „kompetence zást. ředitele“,
1 vychovatel VŠ)
4 ÚSO (vychovatelé + as. pedag.: pedag. střední škola nebo střední
škola + DPS či + studium pedagogiky)
1 SO (as. pedag.: střední škola)
Celý úsek VMV tedy splňuje odborné kvalifikační požadavky vyjma 1 asistenta pedagoga (noční
vychovatel - důchodce).

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
2019/20 bylo žákům k dispozici na DM celkem 5 PC. Využívání PC na klubovně žáky se neustále snižuje,
neboť drtivá většina žáků má svůj vlastní notebook či využívá svůj „chytrý“ telefon. Připojení k internetu
na 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.
Výsledky prospěchu 1. pololetí žáků ubytovaných na DM jsou i letos výrazně lepší oproti žákům
denně dojíždějícím či žákům ubytovaným na privátech. Školní prospěchová soutěž tříd však byla,
z hlediska neobjektivnosti z důvodu coronavirové situce spojené s uzavřením škol, zrušena.
Vysvětlení lepších výsledků žáků DM: výběr při přijímacím řízení, hlavně u BPČ (přijímací
zkoušky), stoupající komfort při studijní přípravě (viz internet, WiFi připojení), organizování instruktáží
pro žáky s názvem „Jak studovat?“, motivační prospěchové soutěže, zvýšená pozornost vychovatelů při
práci s žáky (např. pomoc vychovatelů se studiem dle svých možností, spolupráce vychovatele s učiteli
při zadávání domácích cvičení, prospěchově motivační program organizovaný vychovateli, povinné
doučování žáků se špatným prospěchem - učitelé v odpoledních hodinách ve škole, účast některých
učitelů na DM při přípravě na vyučování, velmi dobrá spolupráce s výchovnou poradkyní).
Některým žákům však 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 bohužel fenoménem dnešní mladé generace
a stále přetrvává. Těmto skutečnostem se přizpůsobuje práce vychovatelů na DM, 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 některých žáků
ne vždy odpovídají úsilí pedagogů, kteří se snaží tento trend zvrátit.

Hlavní náplní VMV jsou vzdělávací a volnočasové aktivity.
Pro zájmovou činnost na DM je využíváno vlastních zařízení školy a DM (nová víceúčelová sportovní
hala s vybavenou posilovnou, horolezeckou stěnou, malou úpolovou tělocvičnou a střelnicí, nové
víceúčelové hřiště DM, herna stolního tenisu, kulečník, stolní fotbal, klubovna s PC a audiovizuální
technikou, sokolnický areál, malá tělocvična) nebo v rámci finančních možností i zařízení „cizích“
organizací (např. KD Šluknov včetně zámku, bazén Rumburk, pronájem bowlingové dráhy Šluknov, KD
Rumburk, Fitness Rumburk, a další).
Ve školním roce 2019/20 pracovaly tyto pravidelné zájmové útvary:
Zájmový útvar

průměrný počet žáků

Kopaná, sálová kopaná

15

Florbal

12

Sokolnický

7

Myslivecký

12

Střelecký

7

Sebeobrana

8

Horolezecký

4

Kondiční kulturistika
Fotografický
Trubači (lesnice a borlice)

14
4
13

Plavání

8

Airsoft

9

Bowling

7

Teorie a praxe přežití

12

Box

4

Zápas

6

Gymnastika

6

Kruhový trénink

8

Divadelní (1.pololetí)

8

Stolní tenis

5
169

Celkem se tedy ve šk. roce 2019/20 zapojilo do 20 zájmových útvarů DM 169 žáků (v průměru
asi 8-9 žáků na zájmový útvar). Celkový počet žáků aktivně pracujících v zájmových útvarech se oproti
minulému školnímu roku nezměnil (-1 žák, vloni 170 žáků), což lze považovat za dobrý výsledek, zvláště
bereme-li v potaz o 10% méně žáků na DM, negativní trend stále přibývajícího konzumního způsobu
života mladých a stále stoupající náročnost a očekávání žáků („tak a teď mě zabavte“, bez vlastního
přispění). Trendem posledních let je také větší specializace žáků v zájmové oblasti, což dokládají zjištěná
fakta (letos 20 zájmových útvarů (loni 21) a v průměru 8-9 žáků na jeden zájmový útvar (stejné jako loni).
Bohužel i letos ale máme poměrně dost žáků, kteří se do zájmové činnosti po celý školní rok nezapojují
vůbec (10%!, loni 15%). Učební obor LM patří i letos tradičně mezi nejpracovitější (brigády ve školní

honitbě, ale i brigády k zvelebení DM a jeho okolí.
Je samozřejmě i vizitkou konkrétního vychovatele, jak se mu daří motivovat žáky k aktivnímu
využívání volného času. Vychovatel je povinen 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. K tomuto letos
zcela jistě přispěl svojí činností nově přijatý anglicky hovořící vychovatel.
Je samozřejmé, že spousta zájmových aktivit či akcí plánovaných na 2. pololetí se
z důvodu uzavření DM v důsledku koronavirové situace v ČR neuskutečnila či nedokončila.

Některé další aktivity VMV ve šk. roce 2019/20:
- „Pohár ředitele“ – celoroční sport. soutěž 14 tříd (4 turnaje): nedokončen
- přednášky a besedy - psychohygiena studia, bezpečný sex, nebezpečí závislostí,
ostatní plánované přednášky (cestopisné a ekolog., základy 1. pomoci, mládež a právo, beseda
xenofobie a tolerance, apod.) - neuskutečněny
- Hubertská zábava a Hubertská jízda 8.11. (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, petanque)
- Střelecké soutěže (Střelecký pohár L, BPČ) - nedokončen
- Návštěva divadelního představení v KD Rumburk (plán 22.4.„Jednotka intenzívní péče“,
40 žáků) - zrušeno
- Myslivecká činnost - instalace okresní myslivecké výstavy trofejí (duben) - zrušeno, vábení zvěře,
asanace krmelců, přikrmování zvěře pozorování, čekaná, příprava na ZP, hodnocení trofejí, MS Jitrovník,
stahování zvěře, stavby mysliveckých zařízení
- Kulinářská činnost s žáky (polévky, 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“ – (30.4.) - zrušeno
- Zelená stopa – tradiční sportovní závod pětičlenných družstev celé školy (29.6.) - zrušeno
- 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, stolní tenis)
- Návštěva Motýlího domu v SRN - zrušeno, výstav (KD Šluknov) a koncertů vážné
hudby (KD Šluknov, kostel)
- Táboráky, opékání buřtů, grilování, hodnotící ohně
- Činnost Domovní rady (pravidelně 1 x měsíčně)
- Vánoční posezení na DM – vánoční výzdoba DM (soutěž), vánoční večeře, cukroví, koledy
- Vánoční akademie školy – nácvik divadla na DM
- Botanické vycházky – výklad a seznamování s místní florou, podklady pro herbáře a
botanické sbírky
- Výsadek – noční bojová hra - zrušeno
- 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:
Mgr. Bc. Sochor (ředitel školy) - předn. Bezpečný sex, doprava na akce, výsadek
Mgr. Brož (ZŘT)
Mgr.Buřič, Bc. Pachovský
Mgr. Mazurová (uč. + preventista)
Ing.Vomáčka (učitel)
Mgr. Ritschel (učitel)
Bc. Pleva (učitel)
p. Tonar, Janata (MOV)
Ing. Marek (učitel)
Bc. Holič (učitel)
Mgr. Fořtová

- horolezectví, doprava na akce, výsadek
- sport. činnost v hale, sport. soutěže
- zajišťování přednášek, adapt. tábor
- zájmová myslivost
- přednáška – „Právní ochrana mládeže“
- sebeobrana a horolezectví
- zájmová myslivost
- web
- fotografování
- sociálně aktivizační činnost

a další nejmenovaní

5) Výhled na školní rok 2020/21
Naplněnost DM žáky:
Na základě podaných přihlášek žáků k ubytování v DM (140!!!) bude od 1.9.2020 zcela jistě naplněna
kapacita DMS na 100 % (120 lůžek). Počet přihlášek na DM značně převyšuje kapacitu DM (+20), i přes
rozšíření ubytovací kapacity o 40 lůžek (nově otevřeno DM v Karlově ulici. 9 přihlášek bylo žáky
stornováno a zbylým 11 odmítnutým žákům škola zajistila náhradní ubytování v privátním sektoru.

Personální výhled:
Pro zabezpečení činnosti DMS a DMK byla přijata 1 vychovatelka na částečný úvazek (i vzhledem ke
stoupajícímu množství dívek)
Další změny:
Od 1.9.2020 bude pro potřeby školy nově otevřen DM v Karlově ulici s kapacitou 40 lůžek.

Výroční zprávu schválila Školská rada

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ:

Fotogalerie

Survival 3.BP2

Soutěž „Česko vesluje“

Střelecký Boot Camp

Naši trubači na Slovensku

Lesnický den

Lesnický den

Každoroční Hubertská jízda

