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Přehled vyučovaných oborů  
 

 

Kód oboru Název Forma Délka studia Způsob ukončení 

65-42-M/01 Hotelnictví  denní 4 roky maturitní zkouška 

64-41-L/51 Podnikání  denní 2 roky maturitní zkouška 

26-51-H/01    Elektrikář denní 3 roky závěrečná zkouška 

26-52-H/01    
Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje 
denní 3 roky závěrečná zkouška 

65-51-H/01     Kuchař-číšník denní 3 roky závěrečná zkouška 

23-68-H/01    
Mechanik opravář 

motorových vozidel 
denní 3 roky závěrečná zkouška 

41-55-H/01     
Opravář 

zemědělských strojů 
denní 3 roky závěrečná zkouška 
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Přehled o počtu ročníků a počtu žáků školy 
 

MATURITNÍ OBORY  

Ročník 
Počet 

žáků 
Třída Kód a název oboru 

Celkový 

počet 

žáků 

z toho 

dívek 

z toho 

žáci 

se SVP 

1. 60 

1. A 65-42-M/01   Hotelnictví 12 9 0 

1. PA 64-41-L/51     Podnikání - denní 24 11 1 

1. PB 64-41-L/51     Podnikání - denní 24 10 2 

2. 40 
2. A 65-42-M/01   Hotelnictví 22 15 1 

2. P 64-41-L/51     Podnikání - denní 18 10 5 

3. 25 3. A 65-42-M/01   Hotelnictví  25 12 2 

4. 20 4. A 65-42-M/01   Hotelnictví 20 16 1 

celkem 145   145 83 12 

 

UČEBNÍ OBORY 

 

 

  

Ročník 
Počet 

žáků  
Třída Kód a název oboru 

Celkový 

počet 

žáků 

z toho 

dívek 

z toho 

žáci 

se SVP 

1. 37 

1. K 65-51-H/01    Kuchař-číšník 15 8 3 

1. E 26-51-H/01    Elektrikář 5 1 0 

1. V 
26-52-H/01    Elektromechanik 

                       pro zařízení a přístroje 
3 0 1 

1. M 
23-68-H/01    Mechanik opravář 

                       motorových vozidel 
7 0 0 

1. O 
41-55-H/01    Opravář 

                       zemědělských strojů 
7 0 1 

2. 39 

2. K 65-51-H/01    Kuchař-číšník 6 5 3 

2. E 26-51-H/01    Elektrikář 13 0 2 

2. V 
26-52-H/01    Elektromechanik 

                       pro zařízení a přístroje 
2 0 0 

2. O 
41-55-H/01    Opravář 

                       zemědělských strojů 
18 0 9 

3. 41 

3. K 65-51-H/01    Kuchař-číšník 10 7 4 

3. E 26-51-H/01    Elektrikář 5 0 1 

3. V 
26-52-H/01    Elektromechanik 

                       pro zařízení a přístroje 
7 0 0 

3. O 
41-55-H/01    Opravář 

                       zemědělských strojů 
19 0 7 

celkem 117   117 21 31 

Celkem 262   262 104 43 
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Charakteristika školy 
 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 

594 23 Velké Meziříčí je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy Kraj Vysočina rozhodl 

dne 25. 6. 2013 o sloučení příspěvkových organizací Hotelová škola Světlá a Obchodní 

akademie Velké Meziříčí se Střední školou řemesel a služeb Velké Meziříčí k datu 1. 7. 2014. 

Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Velké 

Meziříčí, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přešly dnem sloučení na 

příspěvkovou organizaci Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, jako 

organizaci přejímající. 

Zároveň došlo ke změně názvu příspěvkové organizace - Hotelová škola Světlá a Střední 

odborná škola řemesel Velké Meziříčí. 

Součásti školy jsou: 

 škola s kapacitou 1265 (690 žáků), 

 domov mládeže s kapacitou 288 (213 žáků), 

 školní jídelna s kapacitou 930 (600 jídel). 

Škola se nachází na malém městě, počet obyvatel převyšuje 10 000. Školní areál umístěný 

v blízkosti městského centra na ulici Světlá 855/36 je tvořen komplexem vzájemně 

propojených budov postavených převážně ve dvacátých letech minulého století. Vzhledem ke 

stáří objektu budovy vyžadují každoroční rozsáhlou postupnou obnovu a údržbu. Ke škole 

patří tělovýchovné zařízení s domovem mládeže na ulici Hornoměstská 36, komplex budov 

na ulici Zahradní, sloužících k odbornému výcviku žáků negastronomických učebních oborů. 

Škola poskytuje v tomto školním roce vzdělání 262 žákům ve 13 třídách. 

Maturitní obor, denní forma, čtyřleté vzdělávání: 

65-42-M/01  Hotelnictví   4 třídy   79 žáků. 

Maturitní obor, denní forma, nástavbové studium dvouleté: 

64-41-L/51  Podnikání   3 třídy   66 žáků. 

Učební obory, denní forma, tříleté: 

41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů   3 třídy   44 žáků, 

26-51-H/01  Elektrikář      3 třídy  23 žáků, 

65-51-H/01  Kuchař – číšník     3 třídy   31 žáků, 

26-52-H/01     Elektromechanik pro zařízení a přístroje     3 třídy             12 žáků. 

Průměrná naplněnost tříd denních formy vzdělávání je 20,15 žáků. 

Výchovně-vzdělávací proces byl realizován prostřednictvím 27 učitelů všeobecně 

vzdělávacích a odborných předmětů, dále šesti mistry odborného výcviku a čtyřmi 

vychovatelkami domova mládeže. 

Ve školním roce 2021/2022 na škole působily tři asistentky pedagoga. 

 

Kromě hlavní činnosti škola provozuje doplňkovou činnost: 

1. Hostinská činnost 

2. Provozování autoškoly 

3. Výroba, obchod a služby:  

 Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost 

 Velkoobchod a maloobchod 
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 Ubytovací služby 

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti 

 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 

akcí 

4. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
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Vzdělávací koncepce 
 

Na státní úrovni jsou zpracovávány rámcové vzdělávací programy (RVP) pro jednotlivé 

obory vzdělání. Tyto programové dokumenty konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují 

klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání 

a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla 

pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů. 

Vzdělávání se uskutečňuje v jednotlivých oborech na základě následujících RVP v platném 

znění vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: 

26-51-H/01  Elektrikář – vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

26-52-H/01    Elektromechanik pro zařízení a přístroje – vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, 

č. j. 12 698/2007-23 

65-42-M/01 Hotelnictví – vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

65-51-H/01  Kuchař – číšník – vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů – vydalo MŠMT dne 28. 6. 2007, č. j. 

12 698/2007-23 

64-41-L/51  Podnikání – vydalo MŠMT dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23 

Na základě rámcových vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených si jednotlivé 

školy vytvářejí své realizační programové dokumenty – školní vzdělávací programy (ŠVP). 

Výuka podle ŠVP se začíná realizovat postupně od 1. ročníků školního roku 2009/2010. 

Pokrývají požadavky kladené na žáky vzhledem k profilu absolventa a reagují na podmínky 

školy a mikroregionu.  

Disponibilní hodiny jsou u maturitních oborů využity k posílení hodin maturitního zaměření 

a profilaci žáka. Škola nabízí žákům mj. studium volitelných předmětů jazykových: 

konverzace v anglickém a německém jazyce, žáci si mohou rozšířit znalosti ve volitelných 

předmětech: fiktivní firma, matematická cvičení. Výběrem volitelných předmětů se mohou 

žáci profilovat dle svých zájmů a zároveň prohloubit přípravu k maturitní zkoušce. 

Disponibilní hodiny učebních oborů byly použity na prohloubení odborných kompetencí žáků 

a přípravě na závěrečné zkoušky. 
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Učební plány 
 

Hotelnictví  65-42-M/01 
 

Povinné vyučovací předměty 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 
celkem 

Český jazyk 2 2 2 2 8 

první cizí jazyk 3 3 3 3 12 

druhý cizí jazyk 4 4 3 3 14 

Dějepis 2 . . . 2 

Základy společenských věd . 2 2 . 4 

Základy přírodních věd 3 . . . 3 

Biologie a ekologie 1 . . . 1 

Matematika 3 3 3 3 12 

Literatura a kultura 2 2 1 1 6 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Práce s počítačem . 2 2 . 4 

Ekonomika . 2 2 2 6 

Účetnictví . . 2 2 4 

Marketing a management . . 1 . 1 

Finance . . . 1 1 

Technologie přípravy pokrmů 4 4 . . 8 

Technika obsluhy a služeb 4 3 . . 7 

Nauka o výživě . 1 . . 1 

Právo v podnikání . . . 2 2 

Podnikání v hotelnictví . . 2 . 2 

Marketing a management v hotelnictví . . . 3 3 

Zeměpis cestovního ruchu 2 2 . . 4 

Cestovní ruch . . 2 . 2 

Administrativa 2 1 . . 3 

Komunikace a společenský styk . . 1 . 1 

Praxe . . 5 5 10 

Volitelné předměty: . . . 2+2 4 

Matematická cvičení * . . .     

Společenskovědní seminář * . . .     

Seminář z informačních technologií * 

Fiktivní firma* . . .     

Konverzace v cizím jazyce: . . .     

Konverzace v anglickém jazyce . . .     

Konverzace v německém jazyce . . .     

Konverzace ve francouzském jazyce . . .     

Celkem 34 33 33 33 134 

Poznámky: 

1. Žáci se učí povinně dvěma cizím jazykům z nabídky. První cizí jazyk je jazyk anglický, 

kterému se žák učil povinně na ZŠ. Druhý cizí jazyk je jazyk, s jehož výukou může žák 

začínat až na SŠ (francouzský, německý ruský). 

2. Ve čtvrtém ročníku si žák vybírá dva předměty z nabídky volitelných předmětů: 
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- Žák si zvolí jeden z volitelných předmětů označených * (příprava k maturitní zkoušce či 

prohloubení znalostí) s hodinovou dotací dvě hodiny týdně.  

- Žák si zvolí další volitelný předmět z nabídky konverzací v cizím jazyce s hodinovou 

dotací dvě hodiny týdně 

3. Předmět praxe se učí dle požadavků partnerů v třítýdenních blocích. Hodiny teoretické 

výuky, které se v těchto týdnech nekonaly, jsou nahrazovány tzv. náhradními hodinami. 
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(Dle RVP vydaného MŠMT ČR ze dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23) 

 
Název ŠVP: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 

Kód a název oboru: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Délka studia: 3 roky 

Forma studia: Denní 

Datum platnosti: od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 

  

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 
Zkr. 

Počet týdenních vyučovacích 

hodin v ročníku 
Celkem 

Ročník  1. 2. 3.  

Všeobecně vzdělávací  12 11 6 29 

Český jazyk ČEJ 1 1 1 3 

Literatura a umění LAU 1 1 0 2 

Cizí jazyk * CIJ 2 2 2 6 

Občanská výchova OBV 1 1 1 3 

Matematika MAT 2 2 1 5 

Chemie CHE 0 1 0 1 

Fyzika FYZ 1 1 0 2 

Základy ekologie a biologie ZEB 1 0 0 1 

Inf. a komunikační technologie ICT 2 1 0 3 

Tělesná výchova TEV 1 1 1 3 

Odborné  7 5,5 10,5 23 

Ekonomika EKO 0 0 2 2 

Základy strojnictví ZAS 2 0 0 2 

Technická dokumentace TED 2 0 0 2 

Základy zemědělské výroby ZZV 1 0 1,5 2,5 

Technologie oprav TEO 1 2 2 5 

Zemědělské stroje a zařízení ZSZ 1 1,5 3 5,5 

Řízení motorových vozidel ŘMV 0 2 2 4 

Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50 

Celkem  34 34 34 102 

 

* Cizím jazykem je anglický jazyk, žák se tomuto jazyku již učil v základní škole. 
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(Dle RVP vydaného MŠMT ČR ze dne 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23) 

 

 

 

Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Kód a název oboru: 64-41-L/01 Podnikání 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka studia: 2 roky 

Forma studia: Denní 

Datum platnosti: od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem 

 

 Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 
Zkr. 

Počet týdenních 

vyučovacích hodin v 

ročníku 

Celkem 

Ročník  1. 2.  

Povinné  29 29 58 

Český jazyk a literatura ČJL 3 4 7 

Cizí jazyk CIJ 4 4 8 

Základy společenských věd ZSV 1 2 3 

Matematika MAT 3 3 6 

Tělesná výchova TEV 2 2 4 

Informační a komunikační technologie ICT 2 1 3 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 1 3 

Psychologie PSY 1 1 2 

Ekonomika podniku EKP 3 3 6 

Právo PRÁ 1,5 1,5 3 

Management a marketing MNM 1,5 1,5 3 

Účetnictví ÚČE 4 4 8 

Ekonomická praxe EPR 1 1 2 

Povinně volitelné  5 3 8 

Fyzika
3)

 

 

 

FYZ 2 0 2 

Chemie
3)

 CHE 2 0 2 

Technologie oprav strojů
3)

 TOS 3 3 6 

Potraviny a služby
3) 

PAS 3 3 6 

Celkem  34 32 66 

 

1. Vzdělávací oblast „Jazykové vzdělávání“ obsahuje 2 jazyky, a to Český jazyk a Cizí jazyk, 

kterým je Anglický jazyk nebo Německý jazyk. Žák zpravidla pokračuje v tom cizím jazyku, 

kterému se učil v předchozím oboru vzdělání. 

2. Vzdělávací oblast přírodovědné vzdělávání se dělí na předměty Fyzika a Chemie, které si žáci 

volí v závislosti na volbě odborného předmětu Technologie oprav strojů (Fyzika) nebo 

Potraviny a služby (Chemie). 

 
 (Dle RVP vydaného MŠMT ČR ze dne 6. 5. 2009, č.j. 9325/2009-23) 

  

Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Kód a název oboru: 64-41-L/01 Podnikání 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka studia: 2 roky 

Forma studia: denní 

Datum platnosti: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem  

  

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 
Zkr. 

Počet konzultačních hodin 

v ročníku 
Celkem 

Ročník  1. 2.  

Povinné  32 32 64 

Český jazyk a literatura CJL 4 5 9 

Cizí jazyk CIJ 5 5 10 

Základy společenských věd ZSV 1 1 2 

Matematika MAT 4 5 9 

Tělesná výchova TEV 2 2 4 

Informační a komunikační technologie ICT 2 1 3 

Písemná a elektronická komunikace PEK 2 1 3 

Psychologie PSY 1 1 2 

Ekonomika podniku EKP 3 3 6 

Právo PRV 1,5 1,5 3 

Management a marketing MNM 1,5 1,5 3 

Účetnictví UCE 4 4 8 

Ekonomická praxe EPR 1 1 2 

Celkem  32 32 64 

 

Vzdělávací oblast „Jazykové vzdělávání“ obsahuje 2 jazyky, a to český jazyk a cizí jazyk, 

kterýmje anglický jazyk. Žák pokračuje v tomto cizím jazyku, kterému se učil v předchozím 

oboru vzdělání. 
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(Dle RVP vydaného MŠMT ČR ze dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23) 

 

Název ŠVP: KUCHAŘ – ČÍŠNÍK 

Kód a název oboru: 65-51-H/01 Kuchař – číšník 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Délka studia: 3 roky 

Forma studia: Denní 

Datum platnosti: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem 

  

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 
Zkr. 

Počet týdenních vyučovacích 

hodin v ročníku 
Celkem 

Ročník  1. 2. 3.  

Všeobecně vzdělávací  13 10 8 31 

Český jazyk a literatura ČJL 2 2 1 5 

Cizí jazyk I * CIJ I 2 2 2 6 

Cizí jazyk II * CIJ II 1 1 2 4 

Občanská výchova OBV 1 1 1 3 

Matematika MAT 2 1 1 4 

Chemie CHE 0,5 1 0 1,5 

Fyzika FYZ 0,5 0 0 0,5 

Základy ekologie a biologie ZEB 1 0 0 1 

Inf. a komunikační technologie ICT 2 1 0 3 

Tělesná výchova TEV 1 1 1 3 

Odborné  4 6,5 8,5 19 

Ekonomika EKO 0 1 2 3 

Potraviny a výživa PAV 1,5 2 1 4,5 

Technologie TEC 1,5 1,5 2 5 

Stolničení STO 1 1,5 2 4,5 

Speciální technologie a obsluha SPT 0 0,5 1,5 2 

Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50 

Celkem  32 34 34 100 

 

* Cizí jazyk I (pokročilí – anglický jazyk) a cizí jazyk II (začátečníci – německý jazyk). 
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* Cizím jazykem je anglický jazyk, žák se tomuto jazyku již učil v základní škole. 

Dle RVP vydaného MŠMT ČR ze dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

  

Název ŠVP: ELEKTRIKÁŘ 

Kód a název oboru: 26-51-H/01 Elektrikář 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Délka studia: 3 roky 

Forma studia: Denní 

Datum platnosti: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem (3. ročník) 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 
Zkr. 

Počet týdenních vyučovacích 

hodin v ročníku 
Celkem 

Ročník  1. 2. 3.  

Všeobecně vzdělávací  12 11 6 29 

Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5 

Cizí jazyk * CIJ 2 2 2 6 

Občanská výchova OBV 1 1 1 3 

Matematika MAT 2 2 1 5 

Chemie CHE 0 1 0 1 

Fyzika FYZ 1 1 0 2 

Základy ekologie a biologie ZEB 1 0 0 1 

Inf. a komunikační technologie ICT 2 1 0 3 

Tělesná výchova TEV 1 1 1 3 

Odborné  5 5,5 10,5 21 

Ekonomika EKO 0 0 2 2 

Technická dokumentace TED 1,5 0 0 1,5 

Základy elektrotechniky ZAE 2 0 0 2 

Materiály a technologie MTE 1,5 0 0 1,5 

Elektronika ELK 0 1 1,5 2,5 

Elektrická měření ELM 0 1,5 1 2,5 

Automatizace AUM 0 1 0 1 

zaměření slaboproud      

Elektrické stroje a přístroje ESP 0 2 3 5 

Automatizační zařízení AUZ 0 0 3 3 

zaměření silnoproud      

Elektrické stroje a přístroje ESP 0 2 2,5 4,5 

Užití elektrické energie UEE 0 0 2,5 2,5 

Rozvodná zařízení ROZ 0 0 1 1 

Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50 

Celkem  32 34 34 100 
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Dle RVP vydaného MŠMT ČR ze dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 

 

Název ŠVP: VÝTAHÁŘ 

Kód a název oboru: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Délka studia: 3 roky 

Forma studia: Denní 

Datum platnosti: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem (1. ročník) 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 
Zkr. 

Počet týdenních vyučovacích 

hodin v ročníku 
Celkem 

Ročník  1. 2. 3.  

Všeobecně vzdělávací  12 11 6 29 

Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5 

Cizí jazyk * CIJ 2 2 2 6 

Občanská výchova OBV 1 1 1 3 

Matematika MAT 2 2 1 5 

Chemie CHE 0 1 0 1 

Fyzika FYZ 1 1 0 2 

Základy ekologie a biologie ZEB 1 0 0 1 

Inf. a komunikační technologie ICT 2 1 0 3 

Tělesná výchova TEV 1 1 1 3 

Odborné  5 5,5 10,5 21 

Ekonomika EKO 0 0 2 2 

Technická dokumentace TED 1,5 0 0 1,5 

Základy elektrotechniky ZAE 2 0 0 2 

Materiály a technologie MTE 1,5 0 0 1,5 

Elektrická měření ELM 0 1 1,5 2,5 

Elektrické stroje a přístroje ESP 0 1 1 2 

Elektronika ELK 0 1 1,5 2,5 

Zdvihací zařízení ZZA 0 2,5 4,5 7 

Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50 

Celkem  32 34 34 100 

* Cizím jazykem je anglický jazyk, žák se tomuto jazyku již učil v základní škole. 
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Učební praxe žáků  
 

Smluvní pracoviště oboru Hotelnictví 

– HŠ Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí – školní recepce a bufet 

U Světlé 855/36, 594 23 Velké Meziříčí 

– Hotel International 
Husova 16, Brno 

 Resort Svatá Kateřina 

Svatá Kateřina 327, 394 64 Počátky 

 Quality hotel Brno Exhibition 

Křížkovského 20, Brno 

Smluvní pracoviště oboru Kuchař – číšník 

 Buena Vista 

Třída Legionářů 1460/24, 586 01 Jihlava 

 IMCA Restaurace Passage 

Náměstí 1, Velké Meziříčí 

 Jelínkova vila, s. r. o. 

Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 

pracoviště: Restaurace Malostránský pivovar, Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí 

 Radniční restaurace 

Masarykovo náměstí 66/67, 586 01 Jihlava 

– Restaurace a kavárna Jéčko 

Náměstí 13, 594 01 Velké Meziříčí 

– Restaurace Nový Svit 

Kolmá 1261/9, 594 01 Velké Meziříčí 

pracoviště: Restaurace Nový Svit, Náměstí 12, 594 01 Velké Meziříčí 

–  Restaurace Tři Knížata 

Masarykovo náměstí 1189/44, 596 01 Jihlava 

Školní kuchyně HŠ Světlá 

U Světlé 855/36, 594 01 Velké Meziříčí 

Smluvní pracoviště oboru Opravář zemědělských strojů 

– P & L, spol. s r. o. 

Biskupice 206, 763 41 Biskupice u Luhačovic 

pracoviště: P & L, spol. s r. o., Třebíčská 74b, 594 01 Velké Meziříčí 

– RENOVA MALEC – KADLEC, s. r. o. 

Stránecká Zhoř 20, 594 42 Měřín 

– VÝTAHY, s. r. o. 

Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí 

– JUPITER club, s. r. o. 

Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí 
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– FOREST MERI, s. r. o. 

Kroupova 102a, 625 00 Brno 

pracoviště: Slovákova 387, 684 01 Slavkov 

– AGRO Záblatí, a. s. 

Záblatí č. 63, 594 53 Osová Bítýška 

– Zemědělské družstvo Oslavice 

Oslavice 183, 594 01 Velké Meziříčí 

– Věra Řezníčková, IČO 76549909 

Rohozná 36, 588 44 Rohozná 

– Družstvo Vysočina Janovice 

Janovice 66, 588 13 Polná 

– ZDAR, a. s. 

Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 

pracoviště: K Novému nádraží 2, 594 01 Velké Meziříčí 

– AGROCENTRUM ZS, s.r.o. 

Stránecká Zhoř 120, 594 42 Měřín 

– ZD Budišov 

Budišov 279, 675 03 Budišov 

– Zdeněk Kavka 

Horní Radslavice 51, 594 01 Velké Meziříčí  

– Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov – Ruda 

Jabloňov 121, 594 01 Velké Meziříčí 

– DVOŘÁK TRUCK – SERVIS, s.r.o. 

Karlov 1119, 594 01 Velké Meziříčí 

– Ing. Jaroslav Hajátko, soukromý zemědělec 

Vatín 73, 591 01 Vatín 

– Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice 

Dolní Heřmanice 125, 594 01 Velké Meziříčí 

– Jiří Kejda, fyzická osoba 

Nová Ves 61, 594 01 Křižanov 

– Draka Kabely s.r.o. 

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí 

Smluvní pracoviště oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

– VÝTAHY, s. r. o. 

Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí 

Smluvní pracoviště oboru Elektrikář 

– ELEKTROMONTÁŽE Pavel Tesař 

Budišov 269, 675 03 Budišov 

pracoviště: dle zakázek 

– VÝTAHY, s. r. o. 

Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí 
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– BUILDING centrum – HSV, s.r.o. 

Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí 

pracoviště: dle zakázek 

– PETNet, s.r.o., Petráveč 

Petráveč 54, 594 01 Velké Meziříčí 

pracoviště: dle zakázek 

– Draka Kabely s.r.o. 

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí 

– CELETO CZ, s.r.o. 

Netín 129, 594 44 Radostín nad Oslavou 

pracoviště: dle zakázek 

Smluvní pracoviště oboru Mechanik opravář motorových vozidel 

– AUTOCOLOR Šoukal, s.r.o. 

Třebíčská 474, 594 01 Velké Meziříčí 

– Horácké autodružstvo 

K Novému nádraží 1345, 594 01 Velké Meziříčí 
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Prospěch a absence za 1. pololetí 2021/2022 

 

Třída Počet žáků 
Prospělo           

s vyznamen. 
Prospělo 

Neprospělo/ 

Nehodnoceno 
Absence 

Průměrná 

absence 

Průměrný 

prospěch 

1. A 11 1 9 1/- 1136 103,27 2,21 

1. PA 20 0 14 6/- 2625 131,25 2,94 

1. PB 21 1 4 15/1 2306 109,81 3,36 

1. K 15 0 11 4/- 1253 83,53 3,00 

1. E 4 2 1 1/- 163 40,75 2,29 

1. V 3 1 1 1/- 273 91.00 2,56 

1. M 6 2 3 1/- 353 58.83 2,25 

1. O 7 1 9 0/- 322 46,00 1,97 

2. A 22 0 20 2/- 1120 50,91 2,35 

2. P 15 0 10 5/- 1378 91,87 3,17 

2. K 8 0 5 3/- 991 123,88 2,78 

2. E 13 1 7 5/- 1487 114,38 2,47 

2. V 2 0 2 0/- 100 50,00 2,12 

2. O 18 0 13 5/- 1332 74,00 2,68 

3. A 25 3 18 4/- 2178 87,12 2,27 

3. K 8 0 8 0/- 932 116,50 2,22 

3. E 4 0 1 3/- 1049 262,25 3,71 

3. V 7 1 6 0/- 683 97,57 2,10 

3. O 18 0 12 6/- 2261 125,61 2,71 

4. A 19 0 18 1/- 1529 80,47 2,36 

celkem 246 13 169 63/1 23471 96,95 2,58 
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Prospěch a absence za 2. pololetí 2021/2022   

 

 

  

Třída Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamen. 
Prospělo 

Neprospělo/ 

Nehodnoceno 
Absence 

Průměrná 

absence 

Průměrný 

prospěch 

1. A 10 0 9 1 1079 107,90 2,54 

1. PA 19 0 14 5 1898 99,89 2,99 

1. PB 20 1 8 11 1590 79,50 3,60 

1. K 14 0 11 3 641 45,79 3,11 

1. E 4 2 1 1 43 10,75 1,33 

1. V 3 1 1 1 318 106,00 2,47 

1. M 6 1 4 1 678 113,00 2,13 

1. O 7 3 4 0 325 46,43 1,62 

2. A 22 1 21 0 989 44,95 2,32 

2. P 14 0 12 2 579 36,60 2,88 

2. K 8 1 6 1 1430 178,75 3,00 

2. E 13 1 8 4 1672 128,62 2,84 

2. V 2 0 2 0 93 46,50 2,28 

2. O 18 2 14 2 1240 68,89 2,47 

3. A 24 3 20 1 2396 99,83 2,18 

3. K 8 2 5 1 1141 142,63 2,58 

3. E 4 0 1 3 1226 306,50 4,02 

3. V 7 1 6 0 587 83,86 2,07 

3. O 17 0 17 0 2562 142,33 2,37 

4. A 19 0 19 0 905 47,63 2,37 

celkem 239 19 183 37 20115 97,21 2,41 
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Výsledky maturitních zkoušek 
 

Celková úspěšnost u MZ 2022 (prospělo, prospělo s vyznamenáním): 77,4 % 

(z toho: obor Hotelnictví: 94,7 %; obor Podnikání: 50,0 %). 
 

 

 

 

Výsledky závěrečných zkoušek 
 

Celková úspěšnost u ZZ 2022 (prospělo, prospělo s vyznamenáním): 96,8 % 
 

 

 

 

 

 

Třída Obor 
Počet 

žáků 

Z toho 

dívky 

Celkem 

konalo 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznam. 
Neprospělo 

4. A Hotelnictví  19 15 19 14 4 1 

2. P Podnikání 12 6 12 6 0 6 

Celkem 31 21 31 

20 

(64,5 %) 

4 

(12,9 %) 

7 

(22,6 %) 

Třída Obor vzdělání 
Počet 

žáků 

Z toho 

dívky 

Celkem 

konalo 
Prospělo 

Prospělo 

s vyznam. 
Neprospělo 

3. K Kuchař – číšník 7 4 6 4 2 0 

3. O 

Opravář 

zemědělských strojů 17 0 17 16 0 1 

3. E Elektrikář 4 0 1 1 0 0 

3. V 

Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje 7 0 7 6 1 0 

Celkem 35 4 31 

27 

(87,1 %) 

3 

(9,7 %) 

1 

(3,2 %) 
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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 
  

V souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podmínky přijetí 

ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu 

s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhlášky), ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve 

střední škole a organizaci  přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění 

pozdějších předpisů a na základě doporučení přijímací komise vydávám tento přijímací řád: 

  

 

1.   Základní ustanovení 

A.  Obory vzdělání s maturitní zkouškou – skupiny M a L: 

 Hotelnictví 

 Obchodní akademie  

 Podnikání (denní i dálková forma) – nástavbové studium 

V 1. kole přijímacího řízení se vždy koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 

a matematiky a její aplikace. 

ŘÁDNÝ TERMÍN: 

    1. termín konání jednotné přijímací zkoušky    12. dubna 2022 

     2. termín konání jednotné přijímací zkoušky   13. dubna 2022 

NÁHRADNÍ TERMÍN: 

  1. termín konání jednotné přijímací zkoušky   10. května 2022 

2. termín konání jednotné přijímací zkoušky  11. května 2022 

2. kolo a následující kola přijímacího řízení budou stanovena dle naplněnosti oborů po 1. kole 

přijímacího řízení. 

U oboru Hotelnictví musí být přihláška potvrzená od lékaře (prokázání zdravotní způsobilosti 

uchazeče). 

Přihlášku ke vzdělávání odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělání do 1. března 2022 na 

předepsaných tiskopisech: 

Denní forma vzdělávání  
Nástavbové studium  

 

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při 

přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto 

osob ověří rozhovorem. 

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné přijímací zkoušky osob, které nekonají zkoušku 

z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci 

s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů 

v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení nebude obsahovat 

výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se 

použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 

školského zákona. 

  

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_nastavby_editovatelna.pdf
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B. Obory vzdělání s výučním listem – skupiny E a H:   

 Elektrikář 

 Elektromechanik pro zařízení přístroje (Výtahář) 

 Kuchař – číšník 

 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 

 Opravář zemědělských strojů 

 Stravovací a ubytovací služby 

 Zemědělec – farmář 

1. kolo přijímacího řízení se koná v termínu: 22. dubna 2022 

Do všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H budou uchazeči přijímáni bez 

přijímacích zkoušek.  

U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E a H musí být přihlášky potvrzené od lékaře 

(prokázání zdravotní způsobilosti). U oboru vzdělání s výučním listem skupiny E (Stravovací 

a ubytovací služby) musí být přílohou přihlášky doporučení poradenského zařízení. 

Přihlášku ke vzdělávání odevzdají uchazeči do všech oborů vzdělání do 1. března 2022 na 

předepsaném tiskopisu: 

Denní forma vzdělávání 

U uchazečů, jak s cizím, tak českým státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole 

mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR, ověří škola pohovorem 

znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 

školského zákona a § 14 vyhlášky). 

 2.   Maximální kapacita oborů vzdělání pro školní rok 2022/2023 

Název oboru 

(Název ŠVP)* Kód Forma Délka Způsob ukončení Kapacita 

Počet 

tříd 

Hotelnictví 

(Hotelnictví a turismus 

Velké Meziříčí) 65-42-M/01 denní 4 roky Maturitní zkouška 60 žáků 2 

Obchodní akademie 

(Obchodní akademie 

Velké Meziříčí) 63-41-M/02 denní 4 roky Maturitní zkouška 30 žáků 1 

Podnikání 64-41-L/51 denní 2 roky Maturitní zkouška 60 žáků 2 

Podnikání 64-41-L/51 dálková 3 roky Maturitní zkouška 30 žáků 1 

Elektrikář 26-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5 

Elektromechanik pro 

zařízení a přístroje 

(Výtahář) 26-52-H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5 

Kuchař - číšník  65-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 30 žáků 1 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 

(Automechanik) 23-68-H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5 

Opravář zemědělských 

strojů 41-55-H/01 denní 3 roky Výuční list 40 žáků 1,5 

Zemědělec - farmář 41-51-H/01 denní 3 roky Výuční list 15 žáků 0,5 

Stravovací a ubytovací 

služby 65-51-E/01 denní 3 roky Výuční list 10 žáků 0,5 

* Název školního vzdělávacího programu pokud se liší od názvu oboru 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/Tiskopisy_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek/Prihlaska_SS_2021-2022_denni_editovatelna.pdf


HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí Výroční zpráva 2021/2022 

24 

 

3.   Kritéria přijímacího řízení 
  

 obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny M – příloha č. 1: 

 Hotelnictví  

 Obchodní akademie 

 obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny L (pro absolventy tříletých oborů vzdělání 

s výučním listem) – příloha č. 2: 

 Podnikání – denní forma 

 Podnikání – dálková forma 

 obory vzdělání s výučním listem skupiny H – příloha č. 3: 

 Elektrikář 

 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář) 

 Kuchař - číšník 

 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 

 Opravář zemědělských strojů 

 Zemědělec – farmář 

 obory vzdělání s výučním listem skupiny E – příloha č. 4:  

 Stravovací a ubytovací služby 

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém 

pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení 

nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky 

zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku, ovšem 

hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, pak se 

do kritérií započítá duplicitně 1. pololetí školního roku 2019/2020. 

 

 

4.   Závěrečná ustanovení 
  

Přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023 zpracuje 

výsledky přijímacího řízení v protokolu potvrzeném členy komise. 

  

Ředitelka školy zveřejní na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to 

v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů: 

a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, 

b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, 

c) kritéria přijímacího řízení. 

  

Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, 

kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

  

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče odešle ředitelka školy po vyhodnocení přijímacího řízení uchazeči 

nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu. 

 

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit 

svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí 

být odevzdán ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 

úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní 

účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání.  
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Ustanovení ohledně zápisového lístku se netýká uchazečů o nástavbové studium (novela § 60a 

odst. 1 školského zákona). Tito uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělávání 

odevzdáním vyplněného osobního dotazníku. 

 

 

Ve Velkém Meziříčí 18. 1. 2022 

 

 

 

Mgr. Stanislav Svoboda 

předseda přijímací komise 

 

 

 

Schváleno ředitelkou školy dne 19. 1. 2022. 

 

 

 

Mgr. Marie Lena Paľovová 

ředitelka školy 

 

 

  



HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí Výroční zpráva 2021/2022 

26 

 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny M    Příloha č. 1 

 Hotelnictví 

 Obchodní akademie  

Přijetí probíhá dle následujících kritérií: 

A. Hlavní kritérium:  

Výpočet pro stanovení pořadí je dán součtem bodů za průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí 

předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku plněné povinné školní docházky z předmětů 

český jazyk, 1. cizí jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie prostým 

součtem známek a bodů za jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury 

a matematiky a její aplikace.  

Celkový maximální počet bodů:   130  

z toho  prospěch z předchozího vzdělávání 30  

český jazyk a literatura     50 (jednotná přijímací zkouška) 

matematika a její aplikace    50 (jednotná přijímací zkouška) 

Minimální počet bodů pro přijetí z celkového počtu:   10 

Počet bodů za průměrný prospěch z předchozího vzdělávání:  0 až 30 bodů,  

tj. součet známek 24 – zisk 30 bodů, součet známek 25 – zisk 29 bodů,  

součet známek 26 – zisk 28 bodů, atd. až součet známek 53 a více – zisk 0 bodů. 

V případě shodného celkového počtu získaných bodů rozhodují doplňující kritéria. 

 

B. Doplňující kritéria: 

1. vyšší úspěšnost u jednotné přijímací zkoušky z matematiky a její aplikace, 

2. vyšší úspěšnost u jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, 

3. součet známek z matematiky, českého jazyka a 1. cizího jazyka v 1. pololetí posledního 

ročníku, 

4. klasifikace z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku, 

5. klasifikace z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku, 

6. klasifikace z 1. cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku. 

 

Poznámky:  

1. Součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a Obchodní 

akademie je absolvování jednotné přijímací zkoušky (didaktický test z českého jazyka 

a literatury a matematiky a její aplikace). 

2. Podmínkou přijetí na obor vzdělání Hotelnictví je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 

na přihlášce ke studiu. 

3. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se speciálními 

vzdělávacími potřebami budou podmínky jednotné přijímací zkoušky uzpůsobeny. 

4. Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné přijímací zkoušky osob, které nekonají 

zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve 

spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných 

uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního 

vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého 

jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení 

do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. Znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob 

ověří rozhovorem. 
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Obory vzdělání s maturitní zkouškou skupiny L     Příloha č. 2 

 Podnikání – denní forma 

 Podnikání – dálková forma 

Přijetí probíhá dle následujících kritérií: 

 

A. Hlavní kritérium:  

Výpočet pro stanovení pořadí je dán součtem bodů za průměrný prospěch ve 2. pololetí  

2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku oboru vzdělání a bodů za jednotnou přijímací zkoušku 

z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace. 

Celkový maximální počet bodů:    130  

z toho  průměrný prospěch za předchozí studium 30  

český jazyk a literatura      50  (jednotná přijímací zkouška) 

matematika a její aplikace      50  (jednotná přijímací zkouška) 

 

Minimální počet bodů pro přijetí z celkového počtu:   10 

 

Jednotlivá hodnocení – počet bodů za průměrný prospěch:  

2. pololetí 2. ročníku 

  15 bodů – průměr 1,00 

0 bodů – průměr 3,00 

 

 1. pololetí 3. ročníku 

  15 bodů – průměr 1,00 

  0 bodů – průměr 3,00 

 

V případě shodného celkového počtu získaných bodů rozhodují doplňující kritéria. 

 

B. Doplňující kritéria: 

1. vyšší úspěšnost u jednotné přijímací zkoušky z matematiky a její aplikace, 

2. vyšší úspěšnost u jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, 

3. prospěch z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, 

4. prospěch z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, 

5. ZPS. 

  

Poznámky:  

1. Součástí přijímacího řízení do nástavbového oboru vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání 

(denní i dálková forma) je absolvování jednotné přijímací zkoušky (didaktický test 

z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace). 

2. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se speciálními 

vzdělávacími potřebami budou podmínky jednotné přijímací zkoušky uzpůsobeny. 

3. Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku 

z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci 

s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů 

v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího 

programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka 

a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do 

výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. Znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob 

ověří rozhovorem. 
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Obory vzdělání s výučním listem skupiny H        Příloha č. 3 
 

 Elektrikář 

 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Výtahář) 

 Kuchař – číšník  

 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 

 Opravář zemědělských strojů 

 Zemědělec – farmář 

Přijetí probíhá dle následujících kritérií: 

 

A. Hlavní kritérium: 

Výpočet bodů pro stanovení pořadí je dán součtem průměrných prospěchů ve 2. pololetí 

předposledního ročníku povinné školní docházky a v 1. pololetí posledního ročníku povinné 

školní docházky. 

 

Maximální počet bodů:   40 

Minimální počet bodů pro splnění kritérií: 3 

Jednotlivá hodnocení – počet bodů za průměrný prospěch:  

2. pololetí předposledního ročníku  

  20 bodů – průměr 1,00 

  0 bodů – průměr 4,00 

 

 1. pololetí posledního ročníku 

  20 bodů – průměr 1,00 

  0 bodů – průměr 4,00 

V případě shodného součtu průměrných prospěchů rozhodují doplňující kritéria. 

 

B. Doplňující kritéria: 

1.  prospěch z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, 

2.  prospěch z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. 

 

Poznámky: 

1. Podmínkou přijetí na obory vzdělání s výučním listem je zdravotní způsobilost potvrzená 

lékařem na přihlášce ke studiu. 

2. U osob, jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole 

mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR, ověří škola (na 

základě § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky) pohovorem znalost českého 

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá 

školského zákona). 
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Obor vzdělání s výučním listem skupiny E       Příloha č. 4 

 

 Stravovací a ubytovací služby 

Přijetí probíhá dle následujících kritérií: 

 

A. Hlavní kritérium: 

Výpočet bodů pro stanovení pořadí je dán součtem průměrných prospěchů ve 2. pololetí 

předposledního ročníku povinné školní docházky a v 1. pololetí posledního ročníku povinné 

školní docházky. 

 

Maximální počet bodů:   40 

Minimální počet bodů pro splnění kritérií: 3 

Jednotlivá hodnocení – počet bodů za průměrný prospěch:  

2. pololetí předposledního ročníku  

  20 bodů – průměr 1,00 

  0 bodů – průměr 4,00 

 1. pololetí posledního ročníku 

  20 bodů – průměr 1,00 

  0 bodů – průměr 4,00 

V případě shodného součtu průměrných prospěchů rozhodují doplňující kritéria. 

B. Doplňující kritéria: 

1.  prospěch z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, 

2.  prospěch z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. 

 

Poznámky: 

1. U oborů vzdělání s výučním listem skupiny E musí být přílohou přihlášky doporučení 

poradenského zařízení. 

2. U všech oborů vzdělání s výučním listem skupiny E musí být přihlášky potvrzené od lékaře 

(prokázání zdravotní způsobilosti). 

3. U osob, jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole 

mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR, ověří škola (na 

základě § 20 odst. 4 školského zákona s využitím § 14 vyhlášky) pohovorem znalost českého 

jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání (§ 20 odst. 4 věta druhá 

školského zákona). 
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Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 
 

Hotelnictví     65-42-M/01 

 

1. kolo Přihlášeno 28 

  přijato 28 

  odevzdalo zápisový lístek 19 

2. kolo Přihlášeno   23 

  přijato  23 

  odevzdalo zápisový lístek 12 

3. kolo Přihlášeno   0 

4. kolo Přihlášeno   0 

 

 

Elektrikář    26-51-H/01 

 

1. kolo Přihlášeno    13 

 přijato 13 

 odevzdalo zápisový lístek 6 

2. kolo Přihlášeno 0 

3. kolo Přihlášeno 2 

  přijato 2 

  odevzdalo zápisový lístek 0 

4. kolo Přihlášeno   0 

 

 

Mechanik opravář motorových vozidel    23-68-H/01 

 

1. kolo Přihlášeno    24 

 přijato 24 

 odevzdalo zápisový lístek 12 

2. kolo Přihlášeno 2 

  přijato 2 

  odevzdalo zápisový lístek 1 

3. kolo Přihlášeno 1 

  přijato 1 

  odevzdalo zápisový lístek 1 

4. kolo Přihlášeno   0 
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Opravář zemědělských strojů    41-55-H/01 

 

1. kolo Přihlášeno  27 

  přijato 27 

  odevzdalo zápisový lístek 17 

2. kolo Přihlášeno  1 

  přijato  1 

  odevzdalo zápisový lístek 0 

3. kolo Přihlášeno  0 

4. kolo Přihlášeno   0 

 

 

Kuchař - číšník   65-51-H/01 

 

1. kolo Přihlášeno  11 

  přijato 11 

  odevzdalo zápisový lístek 5 

2. kolo Přihlášeno  4 

   přijato 4 

   odevzdalo zápisový lístek 1 

3. kolo Přihlášeno  2 

    přijato 2 

    odevzdalo zápisový lístek 2 

4. kolo Přihlášeno   0 

 

 

Podnikání (denní)    64-41-L/51 

 

1. kolo Přihlášeno  32 

  přijato  30 

  odevzdali osobní dotazník + výuč. list 20 

2. kolo Přihlášeno  4 

   přijato  3 

   odevzdali osobní dotazník + výuč. list 2 

3. kolo Přihlášeno  1 

   přijato  1 

   odevzdali osobní dotazník + výuč. list 0 

4. kolo Přihlášeno   0 
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Přehled zastupovaných hodin 
 

1. pololetí 

počet týdnů výuky 21 

počet zastupovaných hodin 246 

průměrný týdenní počet zastupovaných hodin 11,7 

 

2. pololetí 

počet týdnů výuky: 23 

počet zastupovaných hodin 402 

průměrný týdenní počet zastupovaných hodin 17,5 

 

celkem za školní rok 2020/21 

počet týdnů výuky: 44 

počet zastupovaných hodin 648 

průměrný týdenní počet zastupovaných hodin  14,7 
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Personální zabezpečení školy 
 

Většina zaměstnanců školy pracují na základě pracovní smlouvy, tři na dohodu o provedení 

práce. 

 

Učitelé       Správní zaměstnanci 

Mgr. Bibrová Gabriela    Bártová Pavla 

 Zdeněk Brát      Hazdová Lýdie 

 Crkal Václav     Hladíková Božena 

Ing. Čechová Pavla     Mičková Pavla 

Mgr. Dvořáková Alena    Mrňa Jaroslav 

 Dvořáková Marie     Navrátilová Drahomíra 

Ing. Hakl Zdeněk, Ph.D     Řezníčková Jaroslava 

Mgr. Havelková Jana     Svátková Zdeňka 

Mgr. Hladká Mira      Svobodová Lenka 

Bc. Izdný Radomír     Vašíčková Milena 

PhDr. Kořínková Marie     Vidlák František 

Mgr. Kratochvílová Gabriela 

 Krejčí Stanislav     Zaměstnanci školní jídelny 

Ing.  Kvasničáková Markéta    Čermáková Anna   

Mgr. Macek Václav     Bc.  Javůrková Martina 

Ing. Mieržwinská Dana     Kolářová Eva 

Ing. Mošner Jaroslav     Švihálková Dana 

Mgr. Paľovová Marie 

Mgr. Rapušáková Jasna 

Ing. Remerová Jana 

 Ripper František 

Mgr. Svoboda Stanislav 

Mgr. Štouračová Lenka 

Mgr. et Mgr. Švecová Marie 

 Teplý Radim 

Mgr. Titzová Zuzana 

Mgr. Tomanová Petra 

Mgr. Trojánková Jitka  

 

Vychovatelé domova mládeže 

Mgr. Kučírková Jarmila 

 Kováčová Jana 

 Mgr. Polová Irena 

Mgr. Vaculová Jana 

 

Asistenti pedagoga 

Ing. Hrdinová Dana 

Bc.  Matějíčková Jana, DiS. 

 Matulová Marie 

Mgr. Vaculová Jana 
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Materiální vybavení školy 
  

Pro odborné předměty jsou k dispozici odborné učebny: 

- technika administrativy 1 

- výpočetní technika 4 

- učebna cestovního ruchu 1 

- učebna společenských věd 1 

- učebna opravárenství 1 

- technika obsluhy a služeb 4 

- cvičná kuchyně 3 

- učebna jazyků 2 

- chemie 1 

- tělocvična 2 

- posilovna 2 

- cvičebna 1 
 

Pro výuku tělesné výchovy slouží dvě tělocvičny, dvě posilovny a cvičebna. Tyto prostory 

jsou také využívány v odpoledních a večerních hodinách výchovnými skupinami domova 

mládeže. 

Škola má k dispozici žákovskou knihovnu, dostatečně vybavenou učitelskou knihovnu 

a knihovnu ekonomickou a odborných předmětů. Všechny výše uvedené knihovny jsou 

průběžně doplňovány o nové tituly. 

Učební pomůcky jsou zařazeny do sbírek podle jednotlivých předmětů. 
 

V současné době škola spravuje tyto sbírky: 

Biologie      Opravárenství 

Bufet        Písemná elektronická komunikace 

Cizí jazyky      Posilovna 

Český jazyk       Rostlinná výroba 

Dějepis       Řízení motorových vozidel 

Ekologie       Sbírka prádla 

Ekonomická knihovna I, II     Sportovní nářadí DM 

Elektro       Strojnictví 

Fyzika       Svařování 

Grafické předměty      Šejkrklub 

Chemie       Technologie 

Knihovna DM      Tělesná výchova 

Knihovna odborné a žákovské literatury   TOS 1 

Kovoobor       TOS 2 

Kuchyň 1       Videotechnika 

Kuchyň 2       Všeobecná ekonomika 

Kuchyň 3 a tupperware, kuchyň - učni   Výpočetní technika 

Lyže        Zeměpis 

Matematika       Živočišná výroba, živočišná praxe 

Občanská nauka     

Všechny sbírky jsou postupně doplňovány a aktualizovány. 
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Přehled tříd - třídnictví 
 

Výchovnou činnost v jednotlivých třídách zajišťovali třídní učitelé: 

  

1. A   Mgr. Lenka Štouračová 

1. K/E/V  Ing. Pavla Čechová 

  1. M/O   Mgr. Gabriela Kratochvílová 

 1. PA   Ing. Jana Remerová 

2. PB   Mgr. Alena Dvořáková 

 

2. A   Mgr. Jitka Trojánková 

2. K/E/V  Mgr. Mira Hladká 

2. O   Mgr. et Mgr. Marie Švecová 

2. P   Mgr. Jana Havelková  

 

 3. A   Mgr. Zuzana Titzová 

3 E/K/V  Mgr. Václav Macek 

3. O   Ing. Zdeněk Hakl, Ph.D      

 

4. A   PhDr. Marie Kořínková 

    
 

 

Třídní učitelé pracovali na základě svých plánů práce, školního řádu a plánu výchovné 

činnosti, vypracované ředitelstvím školy pro školní rok 2021/2022. 
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Plán výchovné činnosti 
 

Určeno pro třídní učitele 
 

Září: Nebezpečí drog. Od kouření a alkoholu k tvrdým drogám, vznik drogové

 závislosti a její společenská rizika. 

 Zajištění bezpečnosti ve škole – docházkový systém. 

 Školení BOZP, PO, seznámení s organizačními řády školy. 

 

Říjen: Den vzniku samostatného Československa, osobnost prezidenta Osvoboditele 

T. G. Masaryka. 

 

Listopad: 17. listopad – Den boje studentů za svobodu a demokracii, události roku 1938. 

 

Prosinec: Význam vztahů mezi člověkem a přírodou, ekologie. Chováme se skutečně 

ekologicky? 

 

Leden: Vztahy mezi lidmi, etnickými skupinami a rasami. Může se to, čemu si 

politikové zvykli říkat „balkánská krize“, projevit i ve středoevropských 

podmínkách? 

 

Únor: Jaké vítězství přinesl pracujícím tzv. Vítězný únor? Patřila jim veškerá práva? 

Měli možnost o něčem rozhodovat? Důsledky „vítězství“ pracujících 

pociťujeme dodnes. 

 

Březen: Výročí narození zakladatele a spolutvůrce naší státnosti T. G. Masaryka. 

 

Duben: Význam zdravé výživy, podíl výživy a stravovacích návyků na zdraví jedince, 

některé extrémní názory. 

 Jaderná energie ve službách lidstva a negativní výsledky jejího využívání. 

Důsledky Černobylu. 

 

Květen: Den osvobození od fašizmu, protifašistická koalice. 

 

Červen: Orientace na budoucí povolání. 

 

Průběžně probíhá školení Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací dle následující 

osnovy: 

 

1. ročník 

 Všeobecné seznámení s tématem + instruktážní kazeta 2 hod. 

 Činnost integrovaného záchranného systému + linky tísňového volání 2 hod. 

 Rozpoznání varovného signálu „ Všeobecná výstraha“ a činnost po jeho vyhlášení 2 hod. 

 

2. ročník 

 Poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí  

+ praktická část 3 hod. 

 Ukrytí obyvatelstva + chování v úkrytu 2 hod. 

 Příprava evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru 1 hod. 
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3. ročník 

 Ochrana před povodněmi, radioaktivními látkami, biologickými a chemickými 

zbraněmi  2 hod. 

 Improvizovaná ochrana při úniku radioaktivních, biologických a chemických  

zbraní   2 hod. 

 Sebeochrana obyvatelstva 2 hod. 

 

4. ročník, 1. ročník nástavbového studia 

 Činnost integrovaného záchranného systému + linky tísňového volání 2 hod. 

 Ukrytí obyvatelstva + chování v úkrytu, příprava evakuačního zavazadla, zásady  

pro opuštění bytu a ohroženého prostoru 2 hod. 

 Sebeochrana obyvatelstva 2 hod. 

 

 

 

 

  



HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí      Výroční zpráva 2021/2022 

38 

 

Výchovné a kariérové poradenství  

Ve školním roce 2021/2022 ve škole působili 2 výchovní poradci – Mgr. Gabriela 

Kratochvílová a Mgr. Stanislav Svoboda.  

Hlavními úkoly jejich činnosti byly: 

- spolupráce s PPP, SPC, se žáky s SPU a jinými poruchami 

- spolupráce s asistentkami pedagoga (třída 1. O – Marie Matulová, 2. K - Bc. Jana 

Matějíčková, 2. O  - Ing. Dana Hrdinová, 3. K - Mgr. Jana Vaculová,) 

- spolupráce s třídními učiteli 

- spolupráce s rodiči žáků 

- adaptace žáků 1. ročníku (září 2021 adaptační kurz ve škole) 

- kontrola zpráv z PPP, IVP a jejich plnění 

- řešení kázeňských problémů, pohovory s žáky, pochvaly 

- vyplňování dotazníků pro PPP k žádostem o vypracování posudků pro uzpůsobení, 

hodnotící zprávy školy 

- předání časopisů Kam po maturitě žákům finálních ročníků, informace o festivalu 

Gaudeamus – přehled VŠ 

- vyplňování přihlášek na nástavbové studium, VŠ  

Ve škole bylo k 11. 4. 2022 celkem 53 žáků s doporučeními školského poradenského zařízení, 

převažující stupeň PO 2 – 47 žáků, PO 3 – 5 žáků, PO 4 – 1 žák. 

11. 2. 2022 Anna Břízová (absolventka naší školy) prezentovala žákům finálních ročníků 

studijní programy Fakulty veterinární hygieny a představila její studijní program Zdravotní 

nezávadnost. 

6. 4. 2022 představila Policie ČR svoji práci žákům finálních ročníků.  

 

15. 6. 2022 se konala ve škole společná schůzka vedení školy s rodiči a budoucími žáky 

prvních ročníků. Žáci a jejich rodiče dostali základní informace o studiu, o výchovných 

preventivních aktivitách školy (adaptační kurz), který proběhne v září 2022 ve škole. 

22. a 23. 6. 2022 navštívili žáci třídy 1.O/M a 1. K/E/V nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež Wellmez ve Velkém Meziříčí, které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. 

Někteří naši žáci tento klub ve volném čase navštěvuje, hrají zde různé hry, povídají si, popř. 

řeší své problémy s lektorkami. 

V květnu 2022 byl proveden ve třídě 4. A v rámci kariérového poradenství průzkum: 

z celkového počtu 19 žáků mělo 13 žáků zájem o studium na vysoké škole, 1 žák chtěl jít 

studovat učební obor, 3 žáci by rádi vycestovali do zahraničí a tam pracovali a 2 žáci si 

plánovali najít zaměstnání v místě bydliště.  

V letošním školním roce bylo uděleno několik kázeňských opatření, většinou z důvodu 

nevhodného chování ve škole, neomluvené absence, pozdních příchodů apod. Vše bylo 

projednáno s žáky, popř. s rodiči a vedením školy. Na druhou stranu byly uděleny také 

pochvaly, např. za reprezentaci školy, účast na soutěžích atd. Nezaznamenali jsme problémy 

v oblasti šikany nebo drog.  

Výchovná poradkyně se zúčastnila těchto webinářů:  

- 11. 11.2021  Vitální učitel 

- 2. 2. 2022  Specifické vývojové poruchy učení 

- 4. 4. 2022  Kyberšikana 
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Plnění ročního plánu kariérního poradce 

  

Činnost kariérového poradce vycházela z „Plánu činnosti“ ze dne 1. 9. 2021. Roční plán byl 

průběžně plněn a aktualizován. 

 

Září 

- komunikace s třídními učiteli, skupinové poradenství pro žáky 

- SPU maturitních tříd – termín do 20. 10. 2021 

- konzultace s pedagogicko-psychologickými poradnami Brno, Žďár nad Sázavou, 

Jihlava 

- informace o přehlídce vysokých škol, Gaudeamus v Brně 23. – 26. 11. 2021 

- příprava festivalů středních škol 

- časopis Kam po maturitě 

 

Říjen  

- kompletace IVP, přehledy žáků s SPU 

- osobní pohovory se žáky 

 

Listopad 
- podrobné informace studentům o vysokých školách 

- testové úlohy studijních předpokladů 

- komunikace s pedagogicko-psychologickými poradnami 

- Gaudeamus v Brně 

 

Prosinec 

- komunikace s problémovými žáky 

- beseda – Mezilidské vztahy – třídní učitel 

- 14. 12. 2021 webinář I-KAP II kariérové vzdělávání, poradenství ve školách 

 

Leden 

- kontakty k pomaturitnímu vzdělávání 

- aktuální informace o VŠ 

- studijní problémy žáků 

- kontrola vyplněných přihlášek na VŠ, VOŠ 

 

Únor 

- nabídka studia v zahraničí 

- příprava k písemným maturitním zkouškám – konzultace 

- 11. 2. 2022 prezentace studijních programů Fakulty veterinární hygieny žákům 

finálních ročníků, Anna Břízová (absolventka naší školy) 

 

Březen-duben 

- informace studentům o termínech přijímacího řízení vysokých škol, pomaturitního 

studia 

- 6. 4. 2022 představení činnosti Policie ČR žákům finálních ročníků, nábor 
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Květen – červen 

- kontrola pedagogické podpory žáků 

- kontakty s pedagogicko-psychologickými poradnami 

- průběžné zaznamenávání výsledků přijímacího řízení na VŠ, VOŠ a jazykové školy 

- hodnocení činnosti, dotazníky, přehledy, odvolání 

 

Celkové hodnocení 

 

„Plán činnosti“ ve školním roce 2021/2022 byl dodržen. Reagoval na nové situace a vycházel 

žákům i vyučujícím vstříc. 

Uchazeči o VŠ 

 

Třída 
Celkový počet 

žáků 

Počet přihlášek 

na VŠ 

Počet přihlášek 

na VOŠ 
Zaměstnání 

4. A 19 13 0 6 

2. P 12 2 1 9 

Celkem 31 15 1 15 

Na VŠ se ve školním roce 2021/2022 hlásilo 15 žáků celkem 48,38 %. 
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Seznam odebíraných tiskovin 
 

 

 AG Hrníček .................................................................................. 1 ks 

 Bridge .......................................................................................... 1 ks 

 Freundschaft ................................................................................ 1 ks 

 Gorinfo ......................................................................................... 1 ks 

 Horeka .......................................................................................... 1 ks 

 Jak na VŠ ..................................................................................... 1 ks 

 Kam po maturitě .......................................................................... 1 ks 

 Komora ........................................................................................ 1 ks 

 Mladá fronta Dnes ....................................................................... 1 ks 

 Mzdová účetní ............................................................................. 1 ks 

 Prevence ....................................................................................... 1 ks 

 Speciál pro ŠJ .............................................................................. 1 ks 

 Týden ........................................................................................... 1 ks 

 Velkomeziříčsko .......................................................................... 1 ks 
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Spolupráce s rodiči 

Pro přijaté žáky do prvního ročníku a jejich rodiče byly ve školním roce 2021/2022 

uspořádána v měsíci červnu informační schůzka před zahájením nástupu do školy. Schůzka se 

konala pro gastronomické obory a pro ostatní učební obory. Přítomni byli informováni o 

profilu absolventa, zaměření školy a organizaci vyučování pro jednotlivé obory. Odborní 

učitelé vysvětlili a předvedli nezbytné vybavení pro výuku včetně pracovního oblečení a 

obuvi. Žáci a rodiče se seznámili s třídními učiteli, výchovnými poradci,... 

V průběhu školního roku jsme měli naplánované dvě pravidelné třídní schůzky a dvě 

informační schůzky. Třídní schůzky se konaly v listopadu 2021 a dubnu 2022. V listopadu 

online, v dubnu prezenční formou. Za každou třídu je zvolen z řad rodičů třídní důvěrník, 

který se účastní schůze Rady rodičů SRPŠ a vedení školy. Na této schůzce ředitelka školy 

pravidelně podává zprávu o výchově a vzdělávání žáků, aktivitách školních i mimoškolních, 

materiálním vybavení školy, zajištění bezpečnost a čerpání rozpočtu za uplynulé období. Dále 

informuje o soutěžích a plánovaných akcích školy, o praxích v ČR i v zahraničí. Zprávu za 

odborné předměty podává zprávu předsedkyně předmětové komise gastrooborů Mgr. Gabriela 

Bibrová, za ostatní řemeslné obory vedoucí učitel odborného výcviku Ing. Jaroslav Mošner, 

za DM vedoucí vychovatelka Mgr. Jarmila Kučírková a za školní stravování vedoucí 

stravování Bc. Martina Javůrková.  

Třídní důvěrníci informují rodiče ve svých třídách, informace podává i třídní učitel. Rodiče 

mají právo vznášet dotazy a připomínky k problémům školy. Ty se stávají součástí zápisu 

z třídních schůzek. Připomínky a dotazy jsou vypořádány prostřednictvím třídního učitele. 

Třídní učitelé mají za povinnost písemně informovat rodiče o výchovných problémech, 

absenci a nedostatcích při vzdělávání žáků. Dopisy odeslané rodičům podepisuje ředitelka 

školy. Na třídních schůzkách jsou rodiče pravidelně informováni o klasifikaci a chování žáků. 

Formu sdělení klasifikace volí třídní učitel v souladu se zásadami GDPR. 

Problémy na DM jsou řešeny ihned telefonicky, doloženy písemnou formou. Spolupráce 

vychovatelů s rodiči žáků ve svých výchovných skupinách je velice dobrá. 

Při škole je zřízena školská rada. Jde o orgán školy umožňující zákonným zástupcům 

nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším 

osobám podílet se na správě školy. 

Volby nové školské rady proběhly v květnu 2021. Školská rada pracuje v šestičlenném 

složení, dva její členové jsou z řad zákonných zástupců nezletilých žáků – rodičů, dva členy 

navrhuje zřizovatel, dva členové jsou voleni z řad pedagogických pracovníků. 

Škola pravidelně pořádá Dny otevřených dveří. Na tuto akci jsou zváni rodiče, partneři školy 

i široká veřejnost. Uskutečnily se tři, a to v říjnu a prosinci 2021 a v lednu 2022. Pro 

organizační zajištění Dne otevřených dveří není nutná spolupráce rodičů.  

Škola pořádá pro rodiče, žáky maturitních ročníků, zaměstnance, absolventy a  širokou 

veřejnost Ples školy. Poslední se konal v lednu 2020, v lednu 2021 a 2022 nebylo možno ples 

konat (covid-19). 

Rodiče jsou zváni do školy k řešení případných kázeňských problémů svých dětí. Schůzek se 

účastní zpravidla ředitelka školy, zástupce ředitelky školy, výchovný poradce a třídní učitel. 

Na škole působí kariérový poradce a školní asistent, kteří jsou v úzkém kontaktu jak s žáky 

i rodiči. 

Úzká spolupráce probíhá s rodiči žáků se SVP. 
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Péče o vzdělávání a odborný růst učitelů 
Vedení školy umožňuje vhodnou úpravou rozvrhu studijní volno učitelům, kteří si doplňují 

kvalifikaci. 

Ve školním roce 2021/2022 se zaměstnanci školy zúčastnili níže uvedených seminářů a 

školení prezenční nebo online formou: 
 
Pedagogičtí pracovníci 

IKAP II – seminář k projektu  20. 9. 2021  prezenčně  Mieržwinská 

IKAP II – seminář k projektu  20. 9. 2021  prezenčně  Mošner 

Gastroakademie – Sushi (HB) 20. 9. 2021  prezenčně  Bibrová 

Erasmus+    23. 9. 2021  online   Macek 

Erasmus+    23. 9. 2021  online   Štouračová 

IKAP II – využívání met. nástrojů 29. 9. 2021  online   Mieržwinská 

Kariérový poradce a koordinátor spolupráce se zaměstnavateli 30. 9. 2021 online Mošner 

Školení obsluhy jeřábů  5. 10. 2021  prezenčně  mistři OV 

Postavení AP v školském systému  7. a 14. 10. 2021 online   Paľovová 

Postavení AP v školském systému 7. a 14. 10. 2021 online   Svoboda 

Postavení AP v školském systému 7. a 14. 10. 2021 online   Vaculová 

Postavení AP v školském systému  7. a 14. 10. 2021 online   Hladká 

Postavení AP v školském systému  7. a 14. 10. 2021 online   Matějíčková 

Školení pro výchovné poradce  11. 10. 2021  prezenčně  Svoboda 

Konz. seminář pro management 21. 10. 2021  prezenčně  Paľovová 

Konz. seminář pro management  21. 10. 2021  prezenčně  Svoboda 

Vitální učitel – konference  11. 11. 2021  online   Kratochvílová 

Vitální učitel – konference  11. 11. 2021  online   Paľovová 

Vitální učitel – konference  11. 11. 2021  online   Štouračová 

Inspirace pro rozvoj čten. dovedností žáků 30. 11. 2021  online   Macek 

Inspirace pro rozvoj čten. dovedností žáků 8. 12. 2021  online   Paľovová 

Inspirace pro rozvoj čten. dovedností žáků 8. 12. 2021 online   Titzová 

Inspirace pro rozvoj čten. dovedností žáků 8. 12. 2021 online   Tomanová 

Inspirace pro rozvoj čten. dovedností žáků 8. 12. 2021 online   Svoboda 

Přenosová soustava ČEPS   8. 12. 2021  online   Mošner 

Přenosová soustava ČEPS  8. 12. 2021  online   Procházka 

V zajetí sítě    9. 12. 2021  online   Vaculová 

Komunikace rodina – škola – 1. část 9. 12. 2021  online   Štouračová 

Komunikace rodina – škola – 1. část 9. 12. 2021  online   Macek 

Praktické tipy a online nástroje pro moderní vyučování cizích jazyků  

9. 12. 2021  online   Kratochvílová 

Krajská rada CZESHA  10. 12. 2021  prezenčně  Paľovová 

IKAP II – kariérové poradenství 14. 12. 2021  online   Kratochvílová 

Jak na „zlobivé“ dítě ve škole 13. 12. 2021  online   Paľovová 

Jak na „zlobivé“ dítě ve škole 15. 12. 2021  online   Kratochvílová 

Výuka na dálku (MS Teams)  15. 12. 2021  online   Paľovová 

Komunikace rodina – škola – 2. část 16. 12. 2021  online   Štouračová 

Komunikace rodina – škola – 2. část 16. 12. 2021               online         Macek 

Konzultační seminář k did. testům z ČJL11. 1. 2022 online   Macek 
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Edookit – vysvědčení   12. 1. 2022   online   Svoboda 

Jednotná PZ a MZ z matematiky 19. 1. 2022  online   Rapušáková 

Školení svářečů 25. 1. 2022  prezenčně  Hakl 

Specifické vývojové poruchy učení v inkluzivním prostředí školy  

2. 2. 2022 online             Kratochvílová 

Inspirace pro rukodělné činnosti 2. 2. 2022  online   Mošner 

Skupinová intervize CJL – Doporučení literatura jako cesta ke čtenářství žáků SŠ 

2. 2. 2022 online   Tomanová 

Skupinová intervize CJL – Doporučení literatura jako cesta ke čtenářství žáků SŠ 

2. 2. 2022 online   Titzová 

Specifické vývojové poruchy učení v inkluzivním prostředí školy   

2. 2. 2022  prezenčně  Vaculová 

Jak na „zlobivé“ dítě ve škole 3. 2. 2022  online   Havelková 

Jak na „zlobivé“ dítě ve škole 3. 2. 2022  online   Macek  

Jak na „zlobivé“ dítě ve škole 3. 2. 2022  online   Izdný 

Výkaznictví doučování žáků 8. 2. 20222 h  online   Paľovová 

Konzultační seminář k DT z AJ a jeho hodnocení ve společné části MZ  

9. 2. 2022 online       Kratochvílová  

Seminář k didaktickým testům z Čj 10. 2. 2022  online   Titzová 

Seminář k didaktickým testům z Čj 10. 2. 2022  online   Tomanová 

Seminář k písemné práci z Cj  11. 2. 2022  online   Kratochvílová 

Jak pomoci autistickým dětem 16. 2. 2022  online   Paľovová 

Mediální výchova a gramotnosti v 21. století  

21. 2. 2022 online   Tomanová 

Mediální výchova a gramotnosti v 21. století  

21. 2. 2022 online   Titzová 

Konzultační seminář k DT z AJ a jeho hodnocení ve společné části MZ  

22. 2. 2022  online   Štouračová 

Efektivní plánování komunikativní výuky němčiny 

22. 2. 2022  online   Macek 

Děti potřebují hranice, aneb jak nastavit dětem s probl. chováním pravidla  

23. 2. 2022 online    Havelková 

Děti potřebují hranice, aneb jak nastavit dětem s probl. chováním pravidla  

23. 2. 2022 online    Paľovová 

Děti potřebují hranice, aneb jak nastavit dětem s probl. chováním pravidla  

23. 2. 2022 online     Kratochvílová 

Děti potřebují hranice, aneb jak nastavit dětem s probl. chováním pravidla  

23. 2. 2022 online   Macek 

Role učitele ve vzdělávacím procesu23. 2. 2022 online   Macek 

I-KAP II – Havlíčkův Brod 23. 2. 2022 prezenčně  Mošner 

Leadership – Jihlava – I-KAPII 2. 3. 2022  prezenčně  Svoboda 

Intervenční techniky u „zlobivého“ dítěte 3. 3. 2022 online   Macek  

Intervenční techniky u „zlobivého“ dítěte  

3. 3. 2022  online    Izdný  

Nová podoba PP v rámci MZ z ČJL 3. 3. 2022  online   Tomanová 

Nová podoba PP v rámci MZ z ČJL 3. 3. 2022  online   Titzová 

Zemědělské vzdělávání – Sedlejov 3. 3. 2022  prezenčně  Mošner 

Než zazvoní – uchazeči o studium 9. 3. 2022  online   Paľovová 
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Než zazvoní – uchazeči o studium 9. 3. 2022  online   Mošner 

Než zazvoní – uchazeči o studium 9. 3. 2022  online   Svoboda 

E-bezpečnost – orientace v online prostředí 

 14. 3. 2022 online   Paľovová 

E-bezpečnost – orientace v online prostředí  

14. 3. 2022  online   Mieržwinská 

Jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině a zvládat případné negativní emoce 

4. 3. 2022 online   Hladká 

Jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině a zvládat případné negativní emoce   

24. 3. 2022  online   Titzová 

Komunikační přístup ve výuce mluvnice  

29. 3. 2022 online   Tomanová 

Revize RVP ZV – jejich význam, cíle a obsah – zaměřeno na Čj  

31. 3. 2022 online   Tomanová 
 
E-bezpečnost – Kyberšikana 4. 4. 2022  online   Kratochvílová 

E-bezpečnost – Kyberšikana 4. 4. 2022  online   Macek 

Platforma pro PP/VPP 4. 4. 2022  prezenčně  Havelková 

NSK pro SŠ 21. 4. 2022 online   Paľovová 

Školení TOGlic 21. 4. 2022 prezenčně  Procházka 

Školení TOGlic 21. 4. 2022 prezenčně  Dvořáková 

Školení TOGlic 21. 4. 2022 prezenčně  Čechová 

Školení TOGlic 21. 4. 2022 prezenčně  Titzová 

Jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině a zvládat případné negativní emoce    

24. 4. 2022 online   Macek 

Setkání výchovných poradců IKAP II  27. 4. 2022 prezenčně  Kratochvílová 

Učitel jako tvůrce audio a didakt. prostředí  27. 4. 2022 online   Čechová 

Školení koordinátorů IKAP II 28. - 29. 4. 2022 prezenčně    Mieržwinská 

Školení koordinátorů IKAP II 28. - 29. 4. 2022 prezenčně    Mošner 

Dyslexie a rozumové nadání  4. 5. 2022  online   Čechová 

P4.0 a digitalizace 16. 5. 2022  online   Mošner 

Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc  

17. 5. 2022   online   Tomanová 

FACE NEWS   17. 5. 2022  online   Mieržwinská 

Manipulativní pasti 30. 5. 2022  prezenčně  Paľovová 

Manipulativní pasti 30. 5. 2022  prezenčně  Svoboda 

Školení I-KAP II 20. – 23. 6. 2022 prezenčně  Remerová 

Školení I-KAP II 20. – 23. 6. 2022 prezenčně  Havelková 

Školení I-KAP II 20. – 23. 6. 2022 prezenčně  Titzová 

Školení I-KAP II 20. 6. 2022  prezenčně  Remerová 

Lex Ukrajina 24. 8. 2022  online   Paľovová 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci 
 
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2022 

  15. 11. 2021  prezenčně  Mičková 
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Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, změny v roce 2022 

  28. 1. 2022  prezenčně  Mičková 

Kurz moderního vaření  28. 1. 2022  prezenčně  Javůrková 

Kurz moderního vaření  28. 1. 2022  prezenčně  Švihálková 

 

Výkaznictví doučování žáků    8. 2. 2022  online   Mičková 

Tvorba FP, finanční kontrola 9. 2. 2022  online   Navrátilová 

Školení první pomoci a neodkladné resuscitace 21. 2. 2022 prezenčně  všichni 

ESSL 1. 3. 2022  online   Hazdová 

Střednědobý plán, zásobník akcí 9. 3. 2022 online   Navrátilová 
 
Hospodaření PO – Jihlava 20. 4. 2022  online   Navrátilová 

Odměňování DPČ/DPP 20. 4. 2022  online   Mičková 

Pracovní doba a dov. v praxi (Avensio) 22. 4. 2022  online   Mičková 

Školení příspěvk.org. ONIV 15. 8. 2022  prezenčně  Prachařová 

Hygienické minimum 24. 8. 2022  prezenčně  zam. ŠJ 

Další školení  

Školení řidičů ref. vozidel srpen 2022      13 zaměstnaců 

Školení 1. pomoci  1. a 21. 2. 2022  prezenčně všichni zam. 

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků (online škola SYPO)  

červen 2021 – 2023    Macek 

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků (online škola SYPO)  

červen 2021 – 2023    Titzová 
Studium 
 
Bakalářský studijní program pro učitele odborných předmětů   Dvořáková M. 
DPS pro mistry odborného výcviku       Teplý 
Studium po koordinátory ŠVP        Tomanová 
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Zpráva o činnosti kariérního poradce 
Plnění ročního plánu kariérního poradce 

  

Činnost kariérového poradce vycházela z „Plánu činnosti“ ze dne 1. 9. 2021. Roční plán byl 

průběžně plněn a aktualizován. 

 

Září 

- komunikace s třídními učiteli, skupinové poradenství pro žáky 

- SPU maturitních tříd – termín do 20. 10. 2021 

- konzultace s pedagogicko-psychologickými poradnami Brno, Žďár nad Sázavou, 

Jihlava 

- informace o přehlídce vysokých škol, Gaudeamus v Brně 23. – 26. 11. 2021 

- příprava festivalů středních škol 

- časopis Kam po maturitě 

 

Říjen  

- kompletace IVP, přehledy žáků s SPU 

- osobní pohovory se žáky 

 

Listopad 
- podrobné informace studentům o vysokých školách 

- testové úlohy studijních předpokladů 

- komunikace s pedagogicko-psychologickými poradnami 

- Gaudeamus v Brně 

 

Prosinec 

- komunikace s problémovými žáky 

- beseda – Mezilidské vztahy – třídní učitel 

- 14. 12. 2021 webinář I-KAP II kariérové vzdělávání, poradenství ve školách 

 

Leden 

- kontakty k pomaturitnímu vzdělávání 

- aktuální informace o VŠ 

- studijní problémy žáků 

- kontrola vyplněných přihlášek na VŠ, VOŠ 

 

Únor 

- nabídka studia v zahraničí 

- příprava k písemným maturitním zkouškám – konzultace 

- 11. 2. 2022 prezentace studijních programů Fakulty veterinární hygieny žákům 

finálních ročníků, Anna Břízová (absolventka naší školy) 

 

Březen – duben 

- informace studentům o termínech přijímacího řízení vysokých škol, pomaturitního 

studia 

- 6. 4. 2022 představení činnosti Policie ČR žákům finálních ročníků, nábor 
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Květen – červen 

- kontrola pedagogické podpory žáků 

- kontakty s pedagogicko-psychologickými poradnami 

- průběžné zaznamenávání výsledků přijímacího řízení na VŠ, VOŠ a jazykové školy 

- hodnocení činnosti, dotazníky, přehledy, odvolání 

 

Celkové hodnocení 

 

„Plán činnosti“ ve školním roce 2021/2022 byl dodržen. Reagoval na nové situace a vycházel 

žákům i vyučujícím vstříc. 

Uchazeči o VŠ 

Školní rok 2021/2022 

 

Třída 
Celkový počet 

žáků 

Počet přihlášek 

na VŠ 

Počet přihlášek 

na VOŠ 
Zaměstnání 

4. A 19 13 0 6 

2. P 12 2 1 9 

Celkem 31 15 1 15 

Na VŠ se ve školním roce 2021/2022 hlásilo 15 žáků celkem 48,38 %. 
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Vyhodnocení (evaluace) realizace minimálního 

preventivního programu 
a dalších preventivních aktivit ve škole 

 

Minimální preventivní program ve škole je realizován v rámci výchovného a vzdělávacího 

působení školy. 

Přehled činnosti výchovného poradce, metodika prevence  

Ve škole působili ve funkci výchovného poradce Mgr. Stanislav Svoboda,  

Mgr. Gabriela Kratochvílová. Ve funkci školního metodika prevence Mgr. Stanislav Svoboda. 

 

Hlavní úkoly této činnosti: 

1. spolupráce s třídními učiteli 

2. spolupráce s rodiči 

3. adaptace žáků 1. ročníku 

4. práce se studenty maturitního ročníku 

5. metodická pomoc při profesionální orientaci studentů 

6. výchova ke zdravému životnímu stylu 

 

Činnost výchovného poradce a školního metodika prevence vychází z Minimálního 

preventivního programu a platných norem V rámci tohoto programu byl vytvořen soubor 

aktivit, které reagují na aktuální problémy žáků jednotlivých ročníků. 

Vedle pravidelně realizovaných besed ve třídách 1. – 3. ročníku byla pozornost soustředěna 

na nejvíce zranitelnou skupinu žáků 1. ročníku. Třídní učitelé se podíleli na přípravě 

a organizačním zabezpečení jednodenních adaptačních kurzů (září 2021). Tyto akce byly 

následně vyhodnoceny a je v zájmu výchovné primární prevence v nich nadále pokračovat, 

rovněž pořádání sportovních akcí, školních výletů, exkurzí a kurzů přispívá k upevnění vztahů 

mezi žáky a lepšímu vzájemnému poznání. 

Větší pozornost se dostává žákům maturitního ročníku a 3. ročníku učňovských oborů, kterým 

je nutno pomoci při orientaci v dalším uplatnění jak při výběru dalšího studia, tak na trhu 

práce. Je třeba jim mnohdy poradit, jak zvládnout zkouškové stresové situace, doporučit 

způsoby učení a klást důraz na správnou životosprávu.  

Veškeré informace dostávají žáci přímo od výchovného poradce v konzultačních hodinách, 

popř. kteroukoliv přestávku nebo prostřednictvím příslušných nástěnek. 

 

Problematika integrovaných žáků 

Ve škole jsou evidováni žáci na základě doporučení PPP a SPC. Žáci s výše uvedenými 

obtížemi jsou evidováni, příslušní učitelé jsou informováni a zohledňují ve výuce obtíže 

těchto žáků. Výchovné problémy jsou aktuálně, průběžně konzultovány, řešeny (třídní učitelé, 

výchovní poradci, vedení školy, vyučující), včetně případů integrace žáků. Vyučující se také 

podíleli na vypracování IVP a posudků pro PPP (PUP MZ).  

Další výchovně vzdělávací aktivity školy 

Některé výchovně vzdělávací aktivity školy byly ve školním roce 2021/22 v důsledku  

pandemických opatření omezeny, některé aktivity se proto neuskutečnily. 

Uskutečnily se např. tyto aktivity: 
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1. Exkurze s kulturním zaměřením - Praha (historické jádro, Pražský hrad, divadla) 

2. Projektová výuka „Příběhy bezpráví“, kterou v rámci programu Jeden svět na školách 

pořádá společnost Člověk v tísni – při příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu 

a demokracii – spojená s filmovou projekcí. 

3. Adaptační kurzy (žáci 1. ročníku) 

4. Přednášky, besedy (žáci 1. – 4. ročníku) 

5. Dny otevřených dveří 

6. Interaktivní besedy v rámci projektu „Prevence rizikového chování“ na individuálně 

stanovená témata (centrum prevence – Oblastní charita Žďár nad Sázavou) – žáci 1. –

 3. ročníku 

7. Adopce na dálku (Dobrý anděl) – žáci a zaměstnanci školy 

8. Dobročinné sbírky 

9. „Žluto-modrý den“ – projektový den věnovaný pomoci válkou sužované Ukrajině 

10. „Víceboj na Světlé“ – týmová soutěž pro žáky ZŠ 

11. Jeden svět na školách – filmy o lidských právech 

Další aktivity: besedy, přednášky, projekty, odborné exkurze, školní výlety, představení … 

(viz Příloha 1).  

Okruhy tematického zaměření preventivní výchovné činnosti 

1. Nejčastěji zneužívané drogy v ČR a jejich účinky 

2. Kontaktní protidrogová centra na Vysočině 

3. Užívání drog v kraji Vysočina 

4. Anonymní dotazníkové šetření – sociometrie 

5. Pravděpodobnost vzniku závislosti 

6. Co dělat, když se dozvím, že někdo bere drogy 

7. Deset způsobů, jak odmítnout nabízenou drogu 

8. Instituce působící v drogové oblasti (komunity, detoxy, krizová centra …) 

9. Proč raději nekouřit 

10. Jsem proti kouření 

11. Totální válka kouření 

12. Jak zanechat kouření 

13. Alkohol ohrožuje mladé 

14. Alkohol – psychotropní látka 

15. Fetální alkoholový syndrom 

16. Kombinace alkoholu a dalších drog 

17. Drogová situace v ČR – mezinárodní průzkum 

18. Další zneužívané drogy u nás 

19. Extáze – může skočit agonií 

20. „Čichači“ se množí  

21. Drogy v dějinách 

22. Drogy z konopí 

23. Drogy – nebezpečí skryté v některých rostlinách 

24. Zákony ve světě a u nás 

25. Výherní nebo „proherní“ automaty 

26. Problémy dospívání 

27. Mám problémy sám se sebou 

28. Když oni mě nemají rádi 

29. Stojí za to položit život za sex? 

30. Virus zabiják – AIDS 
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31. AIDS – nemoc vztahů 

32. Sexuální revoluce – volná láska: Co dělat? 

33. Šikana, kyberšikana – co s tím? 

34. Násilí všude kolem nás 

35. Násilí v rodině, týrání 

36. Kontakt na sociální pracovníky 

37. Závěrečné shrnutí: jak vzniká závislost 

38. Společná rizika zneužívání návykových látek 

39. Sebeochrana obyvatelstva za mimořádných situací 

V průběhu školního roku zazněly plánované školní rozhlasové relace, jež připomněly žákům 

významná společenská výročí, osobnosti, události v kontextu dnešní doby. Tyto relace 

nacházejí svoje opodstatnění v procesu výchovy a vzdělávání dnešní mládeže (viz Příloha 3). 

 

Významné mimoškolní aktivity žáků 

Domov mládeže tvoří významnou součást školy. Mezi významné aktivity, do nichž se žáci 

pod vedením vychovatelů zapojují, jsou charitativní akce – sbírky (viz zpráva vedoucí 

vychovatelky DM: in „Výroční zpráva“). 

 

Subjekty participující na realizaci MMP ve škole 

- Městský úřad ve Velkém Meziříčí 

- Dům dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí 

- Městská knihovna ve Velkém Meziříčí 

- Městská policie ve Velkém Meziříčí 

- Policie ČR 

- Regionální tisk, média (Velkomeziříčsko, NovinyVM, Medřičské listy) 

- Jupiter club Velké Meziříčí 

- Muzeum Velké Meziříčí 

- Základní školy ve Velkém Meziříčí a okolí 

- „Ostrůvek“ Velké Meziříčí 

- Úřad práce ve Velkém Meziříčí, ve Žďáru nad Sázavou 

- Pedagogicko-psychologická poradna ve Žďáru nad Sázavou, pobočka ve Velkém 

Meziříčí 

- Policie České republiky, oddělení Velké Meziříčí 

- Oblastní charita Žďár nad Sázavou – centrum prevence 

- K – Noe – centrum prevence Třebíč 

- ACET 

- Wellmez – nízkoprahové centrum  

 

Přehled činnosti školního metodika prevence  

Hlavní úkoly během školního roku: 

- koordinuje přípravu MPP a jeho zavádění ve škole, podle aktuálních potřeb a 

podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost, 

- odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídajících výchovně 

vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky 

etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, 

- poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti 

prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných 

jinými odbornými zařízeními, 
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- navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a jiné pomůcky pro realizaci MPP 

a navazujících preventivních aktivit školy, 

- sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně 

nežádoucích jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik 

a k řešení vzniklých problémů, informuje pracovníky školy o způsobech řešení 

krizových situací v případech výskytu sociálně nežádoucích jevů ve škole nebo 

školském zařízení, 

- uplatňuje ve své činnosti především metody, které mají ověřenou účelnost, a lze u nich 

měřit efektivitu, 

- spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským 

školským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných 

těmito pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu, 

- spolupracuje na základě pověření ředitele školy se školskými a dalšími krizovými, 

poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání 

v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, 

zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o 

činnosti těchto institucí a organizací, 

- zpracovává podklady pro informaci o MPP školy pro okresního metodika prevence, 

popř. krajského školského koordinátora prevence. 

 

ŠMP pravidelně sleduje problematiku sociálně nežádoucích - patologických jevů: 

- týrání, zneužívání a zanedbávání dětí: tělesné týrání, pohlavní týrání, psychické 

(citové) týrání, tělesné a citové zanedbávání, zanedbávání výchovy a vzdělání, 

systémové týrání (druhotné ponižování), 

- vandalismus, 

- prostituce, 

- zneužívání omamných a psychotropních látek, 

- extremismus – xenofobie, rasismus, antisemitismus, netolerance, 

- sektářství, 

- účast v sociálně patologických skupinách, 

- záškoláctví, 

- šikana, kyberšikana, 

- kriminalita mládeže. 

 

Metodika práce ŠMP: 

- přímá „terapeutická“ práce se studenty, 

- informační nástěnka pro studenty, rodiče a zaměstnance školy, 

- obnova knižního fondu pro danou oblast, vybavování potřebnými pomůckami, 

- spolupráce s VP a vedením školy při vyhodnocování „Schránky důvěry“, 

- aktivně ve všech oblastech spolupracuje s výchovným poradcem. 

 

Kvalifikace ŠMP: 

- absolutorium specializačního studia Výchovné poradenství „Studium pro výchovné 

poradce“ na Pedagogické fakultě MU (2006), 

- průběžné absolvování vhodných seminářů pořádaných Krajem Vysočina nebo PPP. 

 

Činnost školního metodika prevence probíhá na základě písemného materiálu „Minimální 

preventivní program“. 
 

Implementace témat prevence ve vzdělávacím procesu  
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Tematické plány 

Nejvíce možností implementovat primární prevenci ve vyučovacím procesu nabízejí 

tematické plány společenskovědních předmětů, Dále se velké možnosti nabízejí v rámci 

předmětů přírodovědných, odborných a zeměpisných a tělovýchovných. Výrazné možnosti 

nabízejí také tzv. průřezová témata (RVP) a jejich implementace v rámci tematických plánů 

jednotlivých předmětů v souladu s požadavky ŠVP 

Lze konstatovat, že v rámci každého předmětu je možno tuto preventivní výchovně 

vzdělávací činnost zařazovat. Také jazykové předměty, český jazyk a literatura a cizí jazyky, 

nabízejí řadu možností, a to zejména k posilování komunikačních dovedností, ke zvyšování 

sociální kompetence a napomáhání utváření pozitivních životních hodnot.  

V rámci literární výchovy a interpretace děl světové a české kultury (literatury, filmu,…) se 

nabízí množství témat. Také v předmětech ekonomických, grafických a výpočetní techniky 

nalezne motivovaný učitel dostatek možností, jak preventivně výchovně působit. 

Zvláštní pozornost zaslouží předměty odborné, jež se vyučují zejména v rámci studijního 

oboru Hotelnictví a učebního oboru Kuchař-číšník, které nabízejí velké možnosti v rámci 

primární prevence, a řada témat implikuje tyto výchovně vzdělávací možnosti. Studijní 

zaměření (Hotelnictví, Kuchař-číšník) na jedné straně vytváří nelehké prostředí pro oblast 

výchovy, včetně prevence sociálně nežádoucích jevů, žáci v rámci praktické výchovy pracují 

v restauracích a hotelích, na straně druhé vytváří v rámci odborné výuky dostatek možností, 

jak začleňovat primární prevenci do vyučovacího procesu. 

Tělovýchovné předměty už z principu řadíme k těm stěžejním oblastem výchovně 

vzdělávacího procesu, jež napomáhají utvářet u mládeže zdravý životní styl, zvyšují sociální 

kompetence, odstraňují nedostatky v psychické regulaci chování, napomáhají formovat 

pozitivní postoje k životním hodnotám a zvyšují odolnost mládeže proti negativnímu 

působení nabídky drog a dalších sociálně nežádoucích jevů. 

Shromážděné informace více než zřetelně vypovídají o značných možnostech, jež se ve 

vztahu k implementaci preventivních témat nabízejí řádně motivovanému učiteli. Mezi hlavní 

limity této výchovně vzdělávací aktivity pedagoga řadíme: 

- motivace 

- osobnost učitele 

- odpovědnost 

- zkušenosti 

- odbornost 

- profesní schopnosti 

- časové možnosti  

- předmět – téma 

V tomto kontextu je nutno zdůraznit ještě jeden významný aspekt dané tematiky. Je to 

vhodnost a nenásilnost zařazování témat z oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů ze 

strany učitelů. Osobnost učitele je, jak stále znovu konstatujeme, rozhodující a výše uvedené 

limity mají v tomto směru stěžejní vliv na výsledný výchovný efekt. A na tomto místě se 

nabízí připomenout starou známou pravdu: Méně je mnohdy více. 

 

Plány práce třídního učitele 

Hodnocení činnosti třídních učitelů, shromážděné údaje a informace podané třídními učiteli 

napovídají, že témata implikující primární prevenci jsou zastoupena dostatečně a zahrnují 

všechny oblasti sociálně nežádoucích jevů. Rozdíly v práci třídních učitelů jistě existují, jsou 

dány mnoha faktory (viz výše uvedené limity), stěžejní je ovšem motivace, zájem učitele se 

takto výchovně angažovat, a dle vyjádření samotných třídních učitelů tuto oblast výchovně 
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vzdělávacího procesu rozhodně nepodceňují. Už jen z toho důvodu, že právě oni jsou nuceni 

řešit většinu výchovných problémů ve třídě, jež většinou spadají do oblasti sociálně 

nežádoucího chování, a je vždy vhodnější problémům předcházet, než je mnohdy složitě 

a bolestně řešit. Časové možnosti výchovné preventivní činnosti třídního učitele jsou sice 

formálně limitovány týdenním rozvrhem, kde je práci třídního učitele vyčleněna 1 hodina, a 

to zejména na řešení aktuálních organizačních záležitostí a kontrolu absence, chování a 

prospěchu, 1 hodina měsíčně je pak dle pokynu vedení školy věnována stanovenému 

výchovnému tématu. Tyto časové limity ovšem motivovaný a zodpovědný pedagog, a těch je 

většina, dalece překračuje, protože je nutné prohlubovat blízký vztah a vzájemnou důvěru ke 

svým žákům. 

V rámci implementace tematických plánů a plánů třídního učitele ve vyučovacím procesu 

v kontextu „prevence“ se nabízí celá řada možností, a to téměř bez rozdílu, i když v některých 

výše uvedených oblastech výchovně vzdělávacího procesu výrazně explicitně. Proto je 

důležité tyto možnosti využívat, aniž bychom tuto oblast prevence sociálně nežádoucích jevů 

přeceňovali. 

Za začlenění tematiky prevence do vyučovacích předmětů a za plnění úkolů v oblasti 

prevence zodpovídají v rámci předmětových komisí jejich vedoucí. 

Celkově ve škole tuto problematiku koordinuje výchovný poradce a školní metodik prevence. 

 

Osobnostní a sociální výchova jako nástroj práce ŠMP v naší škole 

Formy práce se žáky 

 

1 Kolektiv třídy: 

1.1 přímá – preventivní práce: 

- realizace témat v rámci vyučovacích předmětů, 

- upevňování kolektivu v jednotlivých třídách pomocí různých společenských akcí 

během školního roku – preventivní besedy, praktická zaměstnání, osobní prožitky, 

- účast kolektivu třídy na sportovních, kulturních akcích, včetně preventivních 

programů, 

- účast kolektivu třídy na humanitárních a veřejných sbírkách – osobní prožitky. 

1.2 přímá – poradenská práce: 

- pomoc při řešení problémů v kolektivu tříd (spolupráce s třídními učiteli a VP), 

- pomoc při analýze příčin špatného klimatu ve třídě (spolupráce s třídními učiteli a VP, 

dotazníkové šetření Klima třídy). 

1.3 nepřímá – preventivní i poradenská: 

- nástěnky – prezentace preventivních písemných materiálů, 

- schránka důvěry – dotazy, přání, připomínky a návrhy žáků, zákonných zástupců 

a pracovníků školy (vyhodnocování a řešení), 

- spolupráce s vedením školy a s výchovným poradcem. 

2 Individuální, skupinová konzultace: 

2.1 preventivní: 

- žáci s výchovnými problémy (nepravidelná docházka do školy), 

- žáci rizikoví (kuřáci, s rodinnými problémy, se zdravotními problémy). 

2.2 poradenská: 

- žáci, kteří pociťují výchovný problém a mají zájem o konzultaci nebo pomoc, 

- žáci, kteří jsou doporučeni vyučujícími, výchovným poradcem nebo PPP. 

 

Formy spolupráce s rodiči 
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Systém vzájemné informovanosti školy a zákonných zástupců (rodičů): 

1. Společná schůzka vedení školy s rodiči a budoucími žáky prvního ročníku 

(1. A – obor Hotelnictví; 1. K, 1. E, 1. O, 1. M, 1. V – učební obory) – akce se 

nekonala. Žáci, rodiče byli informováni prostřednictvím elektronické komunikace - 

sdělení základních informací o studiu, o zahájení školního roku, o výchovných 

preventivních aktivitách školy (adaptační kurz). 

2. Informační systém školy (Edookit, Intranet). 

3. Konzultace vedení školy s rodiči v případě akutních problémů – průběžně. 

4. Třídní schůzky rodičů s třídními učiteli a následné individuální konzultace rodičů 

s jednotlivými pedagogy: 17. – 26. 11. 2021 (on line), 13. 4. 2022 (prezenčně). 

5. Den otevřených dveří a podávání informací o možnostech studia ve škole: 26. 10. 

2021, 1. 12. 2021, 21. 2. 2022. 

6. Účast naší školy na „festivalech vzdělávání středních škol“. 

V průběhu října - listopadu 2021 se zástupci školy zúčastnili přehlídek středních škol 

(festivaly vzdělávání) ve městech: Třebíč, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Havlíčkův 

Brod, Pelhřimov, Břeclav, Hodonín, Znojmo, Velké Meziříčí. Zástupci školy 

navštěvovali průběžně základní školy, kde informovali žáky 8. - 9. ročníku o 

výhodách studia na HŠ Světlá a SOŠŘ Velké Meziříčí, pracovníci školy prezentovali 

školu na propagačních akcích, zejména na ZŠ. 

7. Ples Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí  - akce se 

nekonala. 

8. Gastronomické soutěže, akce, kurzy. 

9. Komunikace se zákonnými zástupci o výsledcích studia jejich dětí (pochvaly, 

výchovná opatření, sdělení o prospěchu a další sdělení). 

10. Poskytování metodických materiálů rodičům žáků školy: 

- metodické pokyny a rady k prevenci působení negativních jevů na mládež (drogy, 

kouření, alkohol, patologické hráčství, šikana aj.), 

- metodické pokyny k adaptaci studentů na studium střední školy – 1. ročník, 

- základní informace k dalšímu vzdělávání absolventů naší školy – 3. - 4. ročník, 

- informace o zásadách zdravého životního stylu mladých lidí. 

11. Spolupráce s PPP a SPC 

Nejvíce využívají sami žáci, při problémech je doporučována i rodičům. 

12. Základní informace o škole v písemné podobě: 

- informační leták pro rodiče žáků ZŠ, 

- www stránky školy na internetu, sociální sítě 

- informace v regionálním tisku. 

13. Základní informace o škole: www.svetlavm.cz 

 

Ve školním roce byli rodiče žáků seznámeni s danou problematikou primární prevence, bylo 

jim vysvětleno, jak případné problémy škola řeší a jak jim může pomoci. Rodiče měli 

možnost vzniklé problémy řešit v rámci individuálních konzultací s učiteli. 

Rodiče vyjádřili souhlasné stanovisko s výchovnou činností školy. 

Škola vystupovala jako poradenská instituce pro rodiče (výchovný poradce, školní metodik 

prevence). 

Při spolupráci s rodiči žáků vedení školy plně dodržuje zákon o ochraně osobních údajů a 

zákon o informacích. 

Aktivity pro žáky 
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Preventivní působení probíhalo na několika úrovních. Jedná se o osvědčené aktivity a v rámci 

možností školy v nich budeme i nadále pokračovat. 

 

Výuka 

Především v hodinách společenskovědních předmětů, českého jazyka, literatury a kultury, 

základů přírodních věd, tělesné výchovy, cizích jazyků, odborných předmětů aj. Prostor 

k preventivnímu působení se nabízel v rámci témat věnovaných zdravému životnímu stylu, 

etice a společenskému chování, právnímu vědomí apod. Cíleně byly v kontextu primární 

prevence zaměřeny i volné hodiny. 

Vyučující volili takové metody a formy práce, které vedou k vytváření atmosféry spolupráce, 

k sebepoznávání žáků, zdravému sebehodnocení, přispějí k zdokonalování schopnosti 

komunikace atd. 

Volnočasové aktivity 

Kulturní akce školy: plán kulturních akcí koordinovali vyučující českého jazyka a literatury 

a kultury a společenskovědních předmětů (Mgr. Petra Tomanová, Mgr. Zuzana Titzová, Mgr. 

Stanislav Svoboda). Týká se hlavně filmových a divadelních představení. Úplný přehled bude 

uveden ve Výroční zprávě o činnosti školy. 

Sportovní akce školy: plán sportovních akcí koordinovala vyučující tělesné výchovy  

Mgr. Jitka Trojánková. Jedná se zejména o účast studentů na sportovních soutěžích v rámci 

města a Kraje Vysočina. Úplný přehled bude uveden ve Výroční zprávě o činnosti školy. 

Odborné akce školy: plán odborných akcí koordinovala vedoucí předmětové komise 

odborných gastronomických předmětů Mgr. Gabriela Bibrová. Jde především o účast studentů 

na různých odborných soutěžích a odborných akcích. Dále naši žáci pod vedením vyučujících 

zajišťují uskutečnění různých gastronomických akcí, a to nejen v rámci města či kraje, ale po 

celé republice. Úplný přehled bude uveden ve Výroční zprávě o činnosti školy. 

Charitativní akce, dobročinné sbírky: plán charitativních akcí – dobročinných akcí zajišťovali 

vychovatelé domova mládeže pod vedením vedoucí vychovatelky Mgr. Jarmily Kučírkové. 

Úplný přehled je uveden ve Výroční zprávě o činnosti školy. 

Preventivní přednášky a besedy: organizovány pod vedením školního metodika prevence 

a výchovného poradce Mgr. Stanislava Svobody (viz Příloha 1). 

Výpočetní technika: žákům je v rámci výuky a v odpoledních hodinách přístupná výpočetní 

technika včetně internetu, takže zde nalézali smysluplné využití volného času. Škola má 

v současné době čtyři učebny ICT. 

Knihovna: nabízela žákům možnost smysluplně se poučit a pobavit. 

Seznamovací – adaptační akce pro studenty 1. ročníku: tento druh akcí organizujeme ve 

spolupráci s centrem prevence Oblastní charita Žďár nad Sázavou. V září 2021 se uskutečnily 

3 jednodenní adaptační kurzy v areálu školy (1. A, 1. E/K/V, 1. M/O). 

V průběhu školního roku se uskutečnily interaktivní besedy, přednášky  - individuálně 

stanovená témata, např.: Dobrá třída, Já vs. droga, Jak chceš žít?, Motivace k učení; Sociálně 

právní ochrana mládeže aj. - žáci 1. – 3. ročníku (viz Příloha 1). 

Další údaje a přehledy jsou součástí Výroční zprávy o činnosti školy. 

 

Poradenská činnost 
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Výchovní poradci (VP) – pomáhali v krizových situacích jak žákům, tak i jejich rodičům. 

Zároveň konzultovali jednotlivé případy i s ostatními vyučujícími, s vedením školy nebo 

s pracovníky PPP, SPC.  

Školní metodik prevence (ŠMP) – zodpovídal za realizaci MMP. Rovněž měl k dispozici 

svoji nástěnku, kterou průběžně aktualizoval. 

Schránka důvěry – ta je formou pomoci těm, kteří chtějí zůstat v anonymitě nebo se ostýchají 

svěřit se s problémem přímo. Je v kompetenci výchovného poradce a školního metodika 

prevence. 

PPP a SPC Vysočina – aktuální problémy jsou konzultovány s pracovníky PPP, SPC. 

 

Další aktivity ve škole 

Některé vědomostní soutěže – v jednotlivých vyučovacích předmětech umožňují zúročit své 

vědomosti a rozvíjet sebeprezentaci (např. tradiční soutěže v rámci Gastrodne, výuky 

zeměpisu, cestovního ruchu, „olympiády“, odborného výcviku aj.). 

Písemné materiály pro studenty a zaměstnance školy – jedná se o různé letáky, brožury, 

plakáty, jiné písemné texty a zpracované přehledy k nejrůznějším problémům. 

Nástěnky – funkčně rozmístěny ve škole. Přinášejí informace k aktuálním tématům dané 

problematiky. 

Sebeochrana obyvatelstva za mimořádných situací – žáci jsou v rámci třídnických hodin 

seznamování s danými tématy, informacemi. 

K preventivním účelům byly dále využívány různé další aktivity, dle aktuální nabídky 

(kulturní pořady, divadelní a filmová představení aj.). 

 

Vzdělávání učitelů 

a) na úrovni vlastní školy: 

- v rámci odborně zaměřených pracovních porad pedagogů školy, 

- formou metodických písemných materiálů. 

 

a) na úrovni mimo školu: 

- nabídky nejrůznějších mimoškolních subjektů, 

- dále se postupovalo podle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků 

školy. 

 

Metodické, učební materiály a další pomůcky 

Ve škole byly k dispozici: 

1. Videoprogramy (DVD): byly využívány v rámci výuky, zejména pak v třídnických 

hodinách, a při aktivitách mimo vyučování (např. „Řekni drogám NE“). 

2. Odborné publikace, časopisy  

- Závislost a my 

- Školství 

- Prevence 

- Učitelské noviny 

- Děti a my 

 

Řešení přestupků 
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Postup a hlavní zásady vycházejí ze znění příslušných norem a metodických pokynů (Školní 

řád). 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

a) Spolupráce se sdělovacími prostředky 

Spolupráce zejména s místním tiskem – médii, s regionálním tiskem 

(Velkomeziříčsko, NovinyVM, Medřičské listy) dále pokračovala. Veřejnost tak byla 

informována o aktivitách školy, tím se vytvářelo pozitivní vědomí u veřejnosti. 

b) Oblast zdravotnictví 

Využívali jsme nabídek Okresní hygienické stanice a Českého červeného kříže. Podle 

možností lékařů byly organizovány besedy a přednášky (přednáška z traumatologie 

„1. pomoc“). 

c) Oblast sociálních věcí 

Spolupráce s krajskými a okresními metodiky prevence. Spolupráce s centry prevence 

a dalšími charitativními organizacemi (Oblastní charita, ACET, K – Noe aj.). 

 

Hodnocení aktivit 

Veškerou evidenci preventivních aktivit vedl školní metodik prevence a ve spolupráci 

s dalšími zúčastněnými pedagogy prováděl jejich vyhodnocení tak, aby bylo možno určit 

jejich efektivitu, zároveň zpracovával zprávy pro vedení školy. 

Po vyhodnocení dílčích aktivit stanovil, zda budou ve stejné podobě realizovány i 

v budoucnu, nebo budou modifikovány, či se vůbec neosvědčily („Evaluace a diagnostika 

preventivních programů“). 

 

Hodnocení rizikového chování žáků 

V Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí byly v letošním 

školním roce zaznamenány dílčí problémy v oblasti rizikového chování žáků, a to zejména 

v oblasti zvýšené absence žáků (v některých případech neomluvené), nevhodného chování 

některých žáků ve výuce a navzájem v rámci třídního kolektivu, porušování zákazu 

„kouření“. Všem dílčím případům byla věnována náležitá pozornost a byly řešeny ve 

spolupráci s PPP a  Charitou Žďár nad Sázavou, v souladu s příslušnými metodickými 

pokyny.  

Z výše uvedených oblastí, jimiž se prevence rizikového chování zabývá, je nutno vytknout 

zejména oblast zneužívání návykových látek, a to především kouření. Kouření je zlozvyk, 

jehož se mnozí žáci nemohou nebo nechtějí zbavit, a ani kázeňské postihy mnohdy nezabírají. 

Patřičná osvěta, důslednost výchovných pracovníků jsou více než na místě, ovšem je to 

„závod na dlouhou trať“. Svůj vztah k návykovým látkám i své zkušenosti mnozí žáci 

demonstrovali i v dotazníkovém šetření, jež probíhají v rámci pravidelných besed, které škola 

pořádá. V letošním školním roce škola pokračovala v dlouhodobém projektu na podporu 

specifických programů prevence rizikového chování, jehož program tvoří interaktivní besedy 

na různá témata v rámci prevence rizikového chování, přednášky na téma „Sociálně právní 

ochrana mládeže“, Sebeochrana obyvatelstva za mimořádných situací“, adaptační kurzy aj. 

Škola již řadu let úzce spolupracuje s Oblastní charitou ve Žďáru nad Sázavou, K – Noe, 

ACET, Podané ruce aj. Tyto akce jsou studenty přijímány kladně, žáci se během těchto besed 

uvolní a jsou otevřenější ve svých výpovědích. Z těchto šetření uskutečňovaných 

dotazníkovou metodou vyplývá, že sociální komunikace ve třídách je většinou na velmi dobré 

úrovni, k dílčím problémům dochází výjimečně, vztahy mezi žáky jsou dobré. Ve vztahu 
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k návykovým látkám je situace komplikovanější. Většina žáků uvádí, že drogy odmítá, ovšem 

pití alkoholu a kouření přiznává řada studentů, ve vztahu k marihuaně jsou mnozí žáci také 

poměrně tolerantní. Je jistě pozitivní, že „tvrdé“ drogy žáci odmítají. 

Také osvětová přednášková činnost má své opodstatnění, chceme i nadále spolupracovat 

s výše uvedenými organizacemi v rámci prevence. 

Problémy ve vztahu k návykovým látkám řeší žáci většinou sami či s kamarády, potěšitelné 

je, že mají důvěru k centrům prevence, rodiče a škola (učitelé) se v těchto vyjádřeních ocitají 

na okraji. 

Tyto informace společně se zkušenostmi ukazují, že je třeba v preventivní výchovné činnosti 

pokračovat, zvyšovat sociální kompetence, posilovat vzájemný vztah žáků a učitelů, směrovat 

žáky k přijímání pozitivních životních hodnot, nabízet jim smysluplné trávení volného času 

(sport, hudba, různé zájmová činnost,…).  

Další oblastí, na niž se škola zaměřovala, je oblast šikanování. Nevhodné chování, jež by 

neslo znaky šikany, nebylo zaznamenáno. Škola si je vědoma potenciálního nebezpečí, jež 

hrozí, proto vytváření zdravého školního sociálního klimatu věnuje zvýšenou pozornost a 

snaží se tyto negativní jevy zavčas diagnostikovat, a to ve smyslu příslušného metodického 

pokynu a „Programu proti šikanování“. Příkladem zájmu školy vytvářet vhodné podmínky 

pro utváření zdravých vztahů v kolektivu třídu i ve vztahu k učitelům jsou adaptační kurzy 

pro žáky prvního ročníku, které škola pořádá a pravidelně pořádané interaktivní besedy. 

Oblastí, kterou je nutno sledovat se zvýšenou pozorností, je také záškoláctví. Absence ve 

výuce je ve většině případů omluvená, vyšší počet neomluvených hodin je zaznamenán u 

některých žáků, spolupráce školy a rodiny je v některých případech složitá. K vzájemné 

komunikaci a informovanosti přispívá elektronický informační systém. 

 

Závěr 

Minimální preventivní program směřoval k ochraně mládeže před rizikovým chováním 

(sociálně nežádoucími - patologickými jevy), včetně vzniku závislosti na návykových látkách, 

hracích automatech a počítačích. V jeho rámci je preferován pozitivní přístup. Ten vychází 

z poznání, že spolu s poskytovanými informacemi o nežádoucích jevech je důležité vytvářet 

podmínky pro využití volného času, spolupodílet se na vzájemně přínosné nestresující 

komunikaci, upřednostňovat aktivity, které přinášejí pozitivní prožitky jinak než užitím 

drogy. Důraz je kladen na posilování zdravého sebevědomí, samostatného rozhodování a 

řešení problémů a rozvoje zdravého životního stylu.  
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Zpráva o činnosti v oblasti školních preventivních výchovných a vzdělávacích aktivit 

exkurze, besedy, přednášky, prezentace, projekty, divadelní a filmová představení 

Složení výchovné komise (výchovní poradci, metodik prevence): Mgr. Stanislav Svoboda, 

Mgr. Gabriela Kratochvílová 

Plnění ročního plánu: 

Činnost v oblasti školních preventivních výchovných a vzdělávacích aktivit (zajištění 

a organizování exkurzí, besed, přednášek, projektů, představení …) vycházela z „Plánu 

činnosti“ ze dne 1. 9. 2021. Roční plán byl průběžně plněn a aktualizován. 

Realizace plánu byla v důsledku pandemických omezení částečně omezena. 

  

Aktivity: 

září 

- Exkurze žáků 1. ročníku v Městské knihovně ve Velkém Meziříčí 

- Srovnávací testy 

- Maturitní a závěrečné zkoušky 

- „Adopce na dálku“ (Dobrý anděl) – průběžně (žáci a zaměstnanci školy) 

- Prezentace školy na ZŠ – průběžně (pedagogové, žáci) 

- Odborné a sportovní soutěže 

- Odborné kurzy, workshopy a přednášky pro žáky a veřejnost 

- „Den zdraví“ – prezentace školy (Náměstí Velké Meziříčí) 

- Dobročinná sbírka: „Den, kdy září Světlušky“ 

- „Den záchranářů“ (Náměstí Velké Meziříčí) 

- Adaptační kurzy (žáků 1. ročníku – areál školy 

- Dobročinná sbírka: „Srdíčkové dny“ 

říjen  

- Prezentace školy na ZŠ – průběžně (pedagogové, žáci) 

- Odborné a sportovní soutěže 

- Odborné kurzy, workshopy a přednášky pro žáky a veřejnost 

- Přehlídky středních škol „Festival vzdělávání“ – pedagogové a žáci školy: Břeclav, 

Hodonín, Třebíč, H. Brod, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Velké Meziříčí 

- Odborná exkurze „Praha“ (4. A) 

- Den otevřených dveří (příjímací zkoušky nanečisto) 

listopad 

- Prezentace školy na ZŠ  - průběžně (pedagogové, žáci) 

- Odborné a sportovní soutěže 

- Odborné kurzy, workshopy a přednášky pro žáky a veřejnost 

- Informační schůzky se žáky a učiteli základních škol „Studium na Hotelové škole 

Světlá a SOŠŘ“ (pedagogové a žáci školy) 

- „Stužkovací večírky“ (listopad – prosinec, žáci maturitních tříd) 

- Projekt „První pomoc do škol – traumatologie“ (žáci 2. ročníku) 

- Prezentace školy „Školní veletrh zdraví“ – ZŠ Otokara Březiny Jihlava  

- Prezentace školy na akci Kraje Vysočina v City parku Jihlava (pedagogové a žáci 

školy) 

- Třídní schůzky s rodiči (on line) 

prosinec 

- Prezentace školy na ZŠ – průběžně (pedagogové, žáci) 
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- Odborné a sportovní soutěže 

- Odborné kurzy, workshopy a přednášky pro žáky a veřejnost 

- Závěrečné zkoušky 

- Dobročinná sbírka: „Zimní srdíčkové dny“ (DM – žáci školy) 

- Projektový den: Den otevřených dveří (pedagogové a žáci školy) 

leden  

- Prezentace školy na ZŠ – průběžně (pedagogové, žáci) 

- Odborné a sportovní soutěže 

- Odborné kurzy a přednášky pro žáky a veřejnost 

- Odpoledne otevřených dveří (pedagogové a žáci školy) 

únor 

- Prezentace školy na ZŠ – průběžně (pedagogové, žáci) 

- Odborné a sportovní soutěže 

- Odborné kurzy, workshopy a přednášky pro žáky a veřejnost 

- Projekt „První pomoc do škol – traumatologie“ (žáci, zaměstnanci školy) 

- Interaktivní besedy v rámci projektu „Prevence rizikového chování“ – ve spolupráci 

s Centrem prevence – Oblastní charita Žďár nad Sázavou (žáci 1. – 3. ročníku) 

březen 

- Prezentace školy na ZŠ – průběžně (pedagogové, žáci) 

- Odborné, jazykové a sportovní soutěže 

- Odborné kurzy, workshopy a přednášky pro žáky a veřejnost 

- „Žluto-modrý den“ – projektový den věnovaný pomoci Ukrajině 

- Dobročinná sbírka: „Srdíčkové dny“ 

duben 

- Prezentace školy na ZŠ – průběžně (pedagogové, žáci) 

- Odborné a sportovní soutěže 

- Odborné kurzy, workshopy a přednášky pro žáky a veřejnost 

- Jeden svět na školách – filmy o lidských právech 

květen 

- Odborné a sportovní soutěže 

- Odborné kurzy, workshopy a přednášky pro žáky a veřejnost 

- Filmové představení „Zátopek“ 

- Program ekologické výchovy 

- Pietní vzpomínka „Velkomeziříčská tragédie 

- Prezentace školy na ZŠ – průběžně (pedagogové, žáci) 

červen 

- Prezentace školy na ZŠ – průběžně (pedagogové, žáci) 

- Odborné a sportovní soutěže 

- Odborné kurzy, workshopy a přednášky pro žáky a veřejnost 

- Odborná exkurze „ČNB“ 

- Turistický kurz 

- Informační schůzka pro rodiče a žáky 1. ročníku 

- „Víceboj na Světlé“ – týmová soutěž pro žáky ZŠ 

Celkové hodnocení: 

„Plán činnosti“ ve školním roce 2021/2022 byl dle možností, které vyplývaly z pandemických 

opatření, dodržen. 
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Sociální partneři  

- Městský úřad ve Velkém Meziříčí: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSPOD) 

- Dům dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí 

- Městská knihovna ve Velkém Meziříčí 

- Městská policie ve Velkém Meziříčí 

- Policie ČR 

- Regionální tisk, média (Velkomeziříčsko, NovinyVM, Medřičské listy) 

- Jupiter club Velké Meziříčí 

- Muzeum Velké Meziříčí 

- Základní školy ve Velkém Meziříčí a okolí 

- „Ostrůvek“ Velké Meziříčí 

- Úřad práce ve Velkém Meziříčí, ve Žďáru nad Sázavou 

- Pedagogicko-psychologická poradna ve Žďáru nad Sáz., pobočka ve Velkém Meziříčí 

- Policie České republiky, oddělení Velké Meziříčí 

- Oblastní charita Žďár nad Sázavou – centrum prevence 

- K – Noe – centrum prevence Třebíč 

- ACET 

- Wellmez – nízkoprahové centrum  

- Středisko výchovné péče Velké Meziříčí 

 

 

Školní rozhlasové relace  

 

1.    21. 8. Okupace Československa  

2.    11. 9.   Terorismus – teror. útok na USA (další teror. akce)                   

3.    14. 9.  T. G. Masaryk 

4.    28. 9.   Den české státnosti - sv. Václav 

5.    30. 9.   “Mnichovská dohoda“ 

6.    28. 10. Založení ČSR 

7.    17. 11.  Den boje za svobodu a demokracii 

8.    10. 12.  Všeobecná deklarace lidských práv 

9.    16. 1.    Upálení Jana Palacha 

10.    27. 1.   Den památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti 

11.    25. 2.   Komunistický převrat 

12.    10. 3., 12. 3.   Jan Masaryk, vstup ČR do NATO 

13.    15.3.   Protektorát Čechy a Morava 

14.    28.3.    Den učitelů – J. A. Komenský 

15.    8.5.     Den vítězství - osvobození od fašismu -„Velkomeziříčská tragédie“ 

16.    27. 5., 10. 6. Atentát na Heydricha, vyhlazení Lidic 

17.    27. 6.     Den památky obětí komunismu - JUDr. Milada Horáková 
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Zpráva o činnosti domova mládeže 

Počet žáků k 31. 10. 2021 na DM HŠ Světlá a SOŠŘ: celkem 49, z toho 29 dívek.  

Žáci bydleli na hlavní budově.  

Na DM pracují 4 vychovatelé, přepočteno na 2,9 úvazku.  

Výchovné skupiny jsou dvě, průměrný počet žáků ve výchovné skupině je 24 žáků.  

 

ROZDĚLENÍ VÝCHOVNÝCH SKUPIN 

          

Mgr. Polová Irena 3. A, 4. A, 1. P     23 žáků 

Jana Kováčová 1. A, 1. K, 1. O, 2. A, 2. O, 2. K, 2. P, 3. O, 3. K 26 žáků 

  

ZÁJMOVÁ ČINNOST VE VOLNÉM ČASE ŽÁKŮ NA DM 

 

A) Pravidelná ZČ 

B) Příležitostná ZČ  

 

POSILOVNA: každý den 13:30 - 20:00 hod. 

    

TĚLOCVIČNA:  každý den 18:30 - 20:00 hod. 

       

CVIČEBNA: v provozu každý den v odpoledních i večerních hodinách (dle rozpisu), 

zájemci poučeni o BOZ ve cvičebně 

 

PROTIDROGOVÁ ČINNOST A PREVENCE NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ 

- Vedení nástěnky s možností dotazů do schránky důvěry 

- Podávání informací, kam se mohou obrátit v případě požádání žáka o pomoc 

- O žácích, u kterých byla droga nalezena nebo existuje podezření, že drogu berou, je 

vedena dokumentace ve spolupráci s kurátorkou 

- Zvýšená kontrola hochů, zda nepožívají alkohol - v případě požití alkoholu podána 

ihned zpráva rodičům, vedení školy a výchovnému poradci 

- Důrazná kontrola prostor DM a okolí 

 

ZÁKAZ KOUŘENÍ 
- Na DM pracuje metodik protidrogové činnosti  

- Vypracován plán protidrogové prevence na DM HŠ Světlá a SOŠŘ na školní rok 

2021/2022  

 

KNIHOVNA 

Půjčování knih 
- Pomoc při výběru četby dle zájmu žáků, výběr povinné četby  

- Dále individuální rady - dotazy žáků 

- Doplnění knihovny o nové knihy a seznámení s novinkami v literatuře  

- Možnost zapůjčení naučné literatury (encyklopedie A-Ž na vychovatelně DM) 

- Knihovna umístěna v klubovně II 

 

HUDEBNA: 

- Zprovoznění místnosti pro žáky se zájmem o hudbu (zpěv, hra na hudební nástroje) 

- Kontrola ve večerních hodinách – vychovatelé hlavní služby 
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- Využití klubovny s klavírem – knihovna 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

- Práce s internetem, psaní seminárních prací, závěrečných prací, referátů aj.  

- Po nainstalování bezdrátového internetu na DM – WIFI 

- Dva počítače k dispozici před vychovatelnou na DM 

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK  
- divadelní – nácvik písniček  

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK  

- výzdoba na recepci školy       

- žáci navštěvovali DDM – Dóza, Wellmez – nízkoprahové zařízení, autoškolu, taneční 

kurzy  

- vše jim je umožněno i v čase mimo vycházky 

 

Příprava pokojů na příchod žáků. Přidělení výchovných skupin: 

- Vyplnění pedagogické dokumentace (deník, legitimace, osobní spisy aj.) 

- 31. 8. 2021 příjezd studentů na DM od 17:00 do 18:00 hod.  

- Ubytování žáků 1. ročníků 

- Seznámení rodičů s ŘDM  

- Vyzvednutí povlečení od 19:00 do 20:30 hod.  

- Ostatní ročníky: příjezd od 17:00 hod. do 21:00 hod. 

 

Seznámení všech žáků s ŘDM, BOZP a PO 

 

- Rozdání příjezdových legitimací, klíčů od pokojů a od botáren 

- Výdej lůžkovin a čipů ke stravě 

 

Září 

31. 8. 2021  Příjezd žáků na DM, testování žáků AG testy na Covid-19, ubytování 

   prvních ročníků, seznámení s ŘDM, 

   seznámení rodičů s ŘDM ,vyzvednutí ložního prádla 

   od 19:30 - 20:30 hod., vyzvednutí čipů na jídlo 

Proškolení žáků s BOZP  

Přidělení klíčů od pokojů 

POUČENÍ O HYGIENĚ - Covid-19 

Ubytování žáků ze Stavební průmyslové školy z Třebíče – předání klíčů 

od pokojů a čipů 

1. 9. 2021  Příjezd žáků na DM,   seznámení s ŘDM 

Testování žáků AG testy na Covid-19 

Vyzvednutí ložního prádla 7:00 – 7:30 hod.  

Poučení o BOZ a PO 

Zajištění internetu pro první ročníky  

Rozdání klíčů od pokojů (záloha 100 Kč) 

Chystání sbírky „Světluška“  

   První týden v září – seznámení s učebnou cvičebny a s posilovnou  

 7. 9. 2021  Sbírka „Světluška“, vybráno 7 696,- Kč    

16. 9. 2021  Nábor žáků na charitativní sbírku „Srdíčkové dny“     

20. 9. 2021  Žáci byli opět rozhlasem informováni o nových nařízeních vlády  
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 ohledně Covid-19 a upozorněni na nutnost dodržování 3 R – rouška, 

ruce, rozestupy 

   Sbírka „Srdíčkový den.“  

21. 9. 2021  Nabídka sportovních aktivit v tělocvičně – pravidelná, příležitostná 

  (seznámení s provozním řádem tělocvičny) 

   Sbírka „Srdíčkový den“, zástup za vrátnou  

29. 9. 2021  Audit ISO  

Vracení klíčů od pokojů od žáků z Třebíče)      

 

Říjen 

3. 10. 2021  Poučení žáků o BOZ a připomenutí ŘDM 

   Sportovní činnost v posilovně i v tělocvičně 

   Hudebna v provozu 

11. 10. 2021 Taneční kurzy - zahájení 

12. 10. 2021 Informační schůzka žáků DM s vedoucí vychovatelkou na klubovně 

ohledně ŘDM a o Časovém snímku dne (určité změny v příchodech 

na DM a páteční odjezd) 

25. 10. 2021 Poučení žáků o BOZ na podzimní prázdniny 

 

Listopad 

1. 11. 2021  Zajištění charitativní sbírky „Bílá hůl“, Tyflo Jihlava 

11. 11. 2021 Podány informace žákům o připojení k nové WIFI 

19. 11. 2021 Vánoční výzdoba recepce 

21. 11 2021 Testování žáků AG testy na Covid-19 

22. 11. 2021 Výzdoba DM na „Den otevřených dveří“ 

24. 11. 2021 Výroba náramků z korálků „vánoce“ 

 

Prosinec 

1. 12.2021  „Den otevřených dveří“ – podávání informací rodičům a budoucím  

   žákům  

2. 12.2021  Pohovor s chlapci o porušování ŘDM – alkohol, pití na vycházkách 

5. 12. 2021  Testování žáků AG testy 

12. 12. 2021 Testování žáků AG testy 

19. 12. 2021 Testování žáků AG testy 

20. 12. 2021 Barevná prodloužená 2. A + 3. A 

21. 12. 2021 Poučení žáků o BOZ na vánoční prázdniny – 2 výchovné skupiny 

 

Leden    

2. 1. 2022  Hygienická opatření, COVID 19 – testování AG testy, úklid vánoční  

   výzdoby 

9. 1 2022  Testování AG testy 

16. 1. 2022  Testování AG testy 

17. 1. 2022  Testování AG testy 

21. 1 2022  Informační den pro zájemce o studium 

25. 1. 2022  Pedagogická porada klasifikační 

 

Únor  

2. 2. 2022  Hygienická opatření, COVID 19 – testování žáků AG testy 

6. 2. 2022  Testování žáků 

10. 2. 2022  Žáci poučeni o BOZ před odjezdem na jarní prázdniny 
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21. 2. 2022  Školení PP  

23. 2. 2022  Děvčata 3. A – kurz na nové budově do 19:00 hod. 

   

Březen 

2. 3. 2022  Zkouška přípravy jídel na soutěž – dva žáci 

8. 3. 2022  Nácvik na soutěž – kuchyň 

17. 3. 2022  Nácvik kulturního programu  

21. 3. 2022  Nová budova – hudební zkouška 

22. 3. 2022  Nácvik kulturního programu na nové budově do 20:40 hod. 

28. 3. 2022  Chystání sbírky „Srdíčkové dny“ 

29. 3. 2022  Sbírka „Srdíčkové dny“ 

 

Duben   

6. 4. 2022  Návrat žáků z rautu z Jihlavy v 00:10 hod. 

6. 4. 2022  Pedagogická porada 

12. 4. 2022  Poučení žáků o BOZ, předcházení úrazům během velikonočních  

   prázdnin a svátků 

13. 4. 2022  SRPŠ 

26. 4. 2022  Nahlášeno na Policii ČR nalévání alkoholu nezletilým – vedoucí 

vychovatelka 

Květen 

1. 5. 2022  Přespávali na DM čtyři externí žáci – didaktické testy 

3. 5. 2022  Přebrání sbírky od paní Špačkové 

9. 5. 2022  Předání předmětů na charitativní sbírku žákům v 21:15 hod. 

11. 5. 2022  Charitativní sbírka Český den proti rakovině 

12. 5. 2022  Charitativní sbírka Český den proti rakovině, vybráno 16.683 Kč 

31. 5. 2022  Vracení přehozů 

   

Červen  
15. 6. 2022  Schůzka rodičů budoucích prvních ročníků 

27. 6. 2022  Klasifikační porada 

30. 6. 2022  Postupné předávání pokojů vychovatelům, vracení klíčů od pokojů,  

   povlečení   

Závěrečná provozní porada vychovatelů 

   

Další činnost vychovatelů s výchovnými skupinami je uvedena v denním hlášení 

a pedagogické dokumentaci (deník výchovné skupiny). Během celého školního roku využíván 

běžecká pás na DM. Cvičebna využita chlapci na nácvik flair. 

 

SBÍRKY ORGANIZOVANÉ DM  

 

7. 9. 2022   „Světluška“, vybráno 7 696 Kč 

20. 9. 2022  „Srdíčkový den“, vybráno 5 880 Kč 

1. 11. 2021  „Bílá hůl“, částka nebyla oznámena 

29. 3. 2022  „ Život dětem“, vybráno 2 065 Kč 

11. a 12. 5. 2022  „Český den proti rakovině“, vybráno 16 683 Kč 
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Zpráva o činnosti předmětové komise odborných 

gastronomických předmětů 
 

Předseda:  Mgr. Gabriela Bibrová 

Členové:   Ing. Markéta Kvasničáková, Bc. Marie Dvořáková   

Předměty:  technika obsluhy a služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě, 

podnikání v hotelnictví, praxe, potraviny a výživa, technologie, stolničení, 

speciální technologie a obsluha, odborný výcvik 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Výuka: 

Metody: dle učebních plánů se zaměřením na rozvoj praktických dovedností, rozvoj 

společenské obratnosti, environmentálních kompetencí, sebehodnocení a pozitivního 

vztahu ke zvolenému oboru, rozvoj sociálních a organizačních kompetencí.  

Pomůcky: odborná literatura, audio vizuální technika v učebnách, technologické vybavení 

provozoven praxe, technologické vybavení odborných učeben, inventář, vizuální 

pomůcky sbírek.  

Využívání audio techniky: odborné učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou, kterou 

využíváme k vyhledávání informací, k demonstraci nového učiva, k prezentaci 

seminárních prací žáků.  

Materiální zabezpečení: cvičná kuchyně 1, 2, 3, učebna obsluhy 1, 2, 3, 4, školní bufet, 

recepce školy.  

Plnění tematických plánů: aktualizace učebních plánů zapracováním nových trendů 

v gastronomii, mezipředmětové vztahy na úrovni odborných předmětů 

gastronomických, ekonomických, společenskovědních a využití výpočetní techniky, 

realizaci průřezových témat při výuce odborných předmětů a využití digitálních 

učebních materiálů zajišťovaly všechny členky komise 

2. Vnitřní evaluace: 

 soutěže v odborných dovednostech v 1. - 4. ročníku v rámci skupin i ročníků 

 

3. Vnější evaluace:  

Výuka učební praxe na smluvených pracovištích – hodnotící dotazník vyplňují žáci, 

partneři i škola. 

 

4. Školení – DVPP:  

 Barista Latte Art – Mgr. Gabriela Bibrová 

5. Exkurze: 

 exkurze a prohlídky provozoven před zahájením praxe na smluvních pracovištích 

 Hotel Augustine – 4. ročník, v rámci exkurze do Prahy 

 firma Sonnentor Čejkovice, valtické vinařství, Hotel Anton Florian Valtice 1. – 3. 

ročník 

6. Semináře:   

 s firmou Nestlé – Vegetariánská kuchyně 
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7.  Praxe žáků: 

 Hotel International Brno 

 Quality Hotel Brno Exhibition  

 Resort Svatá Kateřina, Počátky 

 recepce a bufet školy 

8.  Projekty, rozvojové a mezinárodní programy: 

 Kulinářské umění 

 IKAP II 

 

9.  Soutěže:  

6. 11. 2021 Trophé Mille Jihlava 

16. – 17. 10. 2021 Moravský cukrářský šampionát, Olomouc 

11. 11. 2021 Rio Mare – svačina roku Praha 

28. 11. 2021 Junior Flair Competition – Brno Abzac 

1. 12. 2021 Školní soutěž „O zlatou vařečku“ – 2. ročník 

21. – 22. 2. 2022 New Generation Flair, Řím 

5. 4. 2022  Kuchař Vysočiny Havlíčkův Brod 

20. 4. 2022 Czech Bartenders Team Challenge, Brno Abzac 

11. 5. 2022 Wokrshop + soutěž baristů, HŠ Třebíč 

31. 5. 2022 Gastronomické soutěže – barman, barista, Hotelová škola Světlá a 

SOŠŘ 

 

10.  Kurzy: 

Kurz Termín Rozsah Poznámka 

Barista 15. – 16. 11. 2021 2 dny  

Barista Latte Art 11. 1. 2022 1 den  

Sushi 21. 3. 2022 1 den  

Barmanský kurz  28. 2. – 4. 3. 2022 5 dnů  

Barmanský kurz Flair 4. 4. – 8. 4. 2022 5 dnů  

Sommelier KADET 11. – 12. 4. 2022 2 dny  

 

Jednodenní odborné workshopy 

Téma Termín Rozsah Poznámka 

Dort pro každého  10. 2. 2022 4 hodiny pro veřejnost 

Dort pro každého  23. 2. 2022 4 hodiny pro veřejnost 

Dort pro každého  10. 3. 2022 4 hodiny pro veřejnost 

Makronky 15. 3. 2022 4 hodiny pro veřejnost 

Makronky 17. 3. 2022 4 hodiny pro veřejnost 

Makronky 29. 3. 2022 4 hodiny pro veřejnost 

Makronky 12. 4. 2022 4 hodiny pro veřejnost 

Vegetariánská kuchyně (Nestlé) 17. 5. 2022 3 hodiny pro žáky školy 
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11.  Akce školní rok:  

7. 9. 2021   Den zdraví Velké Meziříčí – prezentace školy 

17. 9. 2021  Cestářské rodeo – krajské kolo, ŘSD Jihlava 

4. 10. 2021  Cestářské rodeo – celostátní kolo, ŘSD Jihlava 

20. – 21. 10. 2021  Festival vzdělávání, Hodonín 

21. 10. 2021  Festival vzdělávání - Didacta, Třebíč 

26. 10. 2021  Festival vzdělávání, Havlíčkův Brod  

2. 11. 2021  Festival vzdělávání, Pelhřimov 

3. 11. 2021  Festival vzdělávání, Velké Meziříčí 

6. 11. 2021  Tropheé Mille – finál, soutěž týmu 

11. 11. 2021  Festival vzdělávání, Žďár nad Sázavou 

12. 11. 2021  Festival vzdělávání, Jihlava 

1. 12. 2021  Den otevřených dveří  

prosinec   Příprava na Vánoční výstavu, Jupiter club - zrušeno 

13. 12. – 17. 12. 2021 Cukroví bez starostí – pečení na zakázku 

21. 1. 2022  Odpoledne otevřených dveří 

1. 3. 2022   Raut Policie ČŘ – otevření nové služebny ve VM 

23. 3. 2022  Žluto – modrý den, pomoc Ukrajině – školní akce 

4. 4. 2022   Velikonoční výstava, Jupiter club 

6. 4. 2022   Raut Sportovec Jihlavska 

29. 4. 2022  Koláče na zakázku – Jihlavské listy 

30. 4. 2022  Obsluha svatba Hotel Anton Florian Valtice  

13. 5. 2022  Raut pro rodiče, třída 3. A 

19. 5. 2022  Raut Vodárenská Žďár nad Sázavou 

21. 5. 2022  Catering obec Plandry 

16. – 20. 5. 2022  Příprava občerstvení maturitní komise 

24. – 27. 5. 2022  Příprava občerstvení maturitní komise 

31. 5. 2022  Gastronomické soutěže – barman, barista 

15. 6. 2022  Víceboj na Světlé – soutěž pro žáky ZŠ 

15. 6. 2022  Občerstvení  - schůzka rodičů budoucích 1. ročníků 

11. 6. 2022  Obsluha svatba Hotel Anton Florian Valtice  

17. 6. 2022  Raut ŘSD – předání auta, Jihlava 

 

12.  Sociální partneři:  

 Město Velké Meziříčí, Jupiter Club Velké Meziříčí, pomoc při zajišťování akcí, 

nárazově  

 Svaz žen Velké Meziříčí, spolupráce při pořádání akcí, průběžně 

 1. a 2. ZŠ, motivace žáků pro daný obor, návštěvy školy  

 Kociánka – dětské středisko Březejc 

 

13.  Plnění ročních plánů:  

 tematicky byly splněny ve všech ročnících 
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Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka 

a literatury 
 

Předseda:  Mgr. Petra Tomanová  

Členové:  Mgr. Václav Macek, Mgr. Zuzana Titzová 

Předměty:  český jazyk, literatura a kultura, český jazyk a literatura 

 

1. Výuka: 

Metody: 

– sdělovací – práce s textem, učebnicí 

– frontální – klasická výuka ve třídě 

– skupinová výuka – práce s textem 

– individuální – samostatná práce  

– rozhovor, diskuze 

– prezentace - referáty ke knihám ze seznamu četby 

– písemná práce, testy  

– práce videem (+ odkazy on-line filmy a programové vysílání televizí) 

– dramatizace – předvedení scénky podle výňatku uměleckého textu (dramatu) 

 

Pomůcky: 

– učebnice se schválenou doložkou MŠMT 

– interní výukové materiály 

– kopírovací předlohy  

– materiály poskytnuté vydavatelstvím Didaktis 

– film, ukázky z knih, divadlo (odkazy na on-line představení) 

 

Využívání audio techniky: 

– filmy k seznamu četby (v on-line prostředí) 

– poslechy – zpracování knih ze seznamu četby (audioknihy) 

– práce s filmovými nahrávkami, např. na YouTube 

 

Materiální zabezpečení: 

– notebooky pro práci s prezentacemi a videem 

– učebna společenských věd s napojením na dataprojektor a reproduktory 

– CD-přehrávače 

– výukové materiály v papírové podobě 

– on-line připojení v některých učebnách (možnost práce s DUM) 

– digitální materiály poskytnuté vydavatelstvím Didaktis  

 

Plnění tematických plánů: 

– tematické plány byly z hlediska obsahu dodrženy, k mírnému skluzu dochází ve 

třetím ročníku (praxe, příprava rautu a další aktivity) 

2. Vnitřní evaluace: 

 průběžné hodnocení a testování žáků 

 výsledky vzdělávání – maturitní zkouška (úspěšnost na HŠ je téměř stoprocentní, na 

oboru Podnikání asi třetinová) 

 práce s odbornou literaturou a sebevzdělávání se 

 různé výukové metody a programy 
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 respektování potřeb žáků s PUP 

 konzultace pro žáky i rodiče 

 srovnávací testy 

 

3. Vnější evaluace: 

 spolupráce a konzultace s rodiči 

 nabídka podpory pro zájemce v rámci doučování před maturitní zkouškou a doučování 

žáků, kteří mají problémy ve výuce 

 

4. Školení – DVPP:  

– MAV:  

Rozvoj čtenářských dovedností žáků SOŠ, webinář, 8. 12. 2021 

 

– TIT:  

Rozvoj čtenářských dovedností žáků SOŠ, webinář, 8. 12. 2021 

Doporučená literatura jako cesta ke čtenářství žáků na SŠ, on-line skupinová intervize, 

2. 2. 2022 

Krajský workshop CJL – Hodnocení slohových prací z pohledu centrálního 

hodnocení, webinář, 10. 2. 2022 

Mediální výchova a gramotnost ve 21. století pro ZŠ a SŠ, on-line seminář, 21. 2. 

2022 

Nová podoba písemné práce v rámci maturitní zkoušky z ČJL, 3. 3. 2022, on-line 

supervize 

 

– TMN:  

Možnost integrace jazykové a komunikační výchovy, webinář, 5. 11. 2021 

Rozvoj čtenářských dovedností žáků SOŠ, webinář, 8. 12. 2021 

Doporučená literatura jako cesta ke čtenářství žáků na SŠ, on-line skupinová intervize, 

2. 2. 2022 

Krajský workshop CJL – Hodnocení slohových prací z pohledu centrálního 

hodnocení, webinář, 10. 2. 2022 

Mediální výchova a gramotnost ve 21. století pro ZŠ a SŠ, on-line seminář, 21. 2. 

2022 

Nová podoba písemné práce v rámci maturitní zkoušky z ČJL, 3. 3. 2022, on-line 

supervize 

Komunikační přístup ve výuce mluvnice, webinář 29. 3. 2022 

Revize RVP ZV – jejich význam, cíle a obsah se zaměřením na ČJ, webinář 31. 3. 

2022 

Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc, webinář, 17. 5. 2022 

Účast na schůzích oblastního kabinetu CJL v Třebíči (4. 11. 2021 a 11. 4. 2022) 

Studium pro koordinátory ŠVP 250 (březen 2022 -  březen 2023) 

5. Exkurze:  

Naplánované akce (divadlo) a exkurze se vzhledem k pandemické situaci nekonaly, 

v pozdějším relativně příhodném období už byly naplánované jiné akce. 

Ve spolupráci s komisí společenských věd byla zorganizována exkurze do vily 

Tugendhat v Brně ve spojení s exkurzí v Hotelu Quality (listopad 2021). 

 

6. Soutěže:  
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 školní kolo Olympiády z českého jazyka se konalo 8. 2. 2022, účastnilo se 7 žáků 1. až 

3. ročníku HŠ. 

 

 

7. Akce, prezentace: 

 1. 12. 2021 Den otevřených dveří + přijímačky nanečisto (TIT, TMN) 

 20. 4. 2022 slohová práce z českého jazyka (příprava + oprava TMN) 

 3. 5. 2022 didaktické testy z českého jazyka (neúspěšnost HŠ 1 žák, Podnikání 8 žáků) 

 17. 5. – 25. 5. 2022 ústní maturitní zkoušky (TIT, TMN), všichni žáci uspěli  

 

8. Plnění ročních plánů:  

 tematické plány byly vesměs splněny, mírný skluz je ve 3. ročníku HŠ 

 uskutečnilo se jedno filmové představení – Zátopek, 3.5.2022 v Jupiter Clubu ve 

Velkém Meziříčí 

 ke zvážení: dataprojektory s ozvučením ve všech třídách, více tříd s tabulí na fixy 

(alergické reakce na křídu) 
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Zpráva o činnosti předmětové komise společenskovědních 

předmětů 
 

Předseda:  Mgr. Zuzana Titzová 

Členové:  Mgr. Mira Hladká, Mgr. Gabriela Kratochvílová, Mgr. Stanislav Svoboda, 

Mgr. et Mgr. Marie Švecová 

Předměty:  dějepis, občanská výchova, základy společenských věd, právo, komunikace 

a společenský styk, psychologie, právo v podnikání 
 

 

1. Výuka: 

Metody:    

 aktivizační rozhovor 

 práce s denním i odborným tiskem, internetem 

 zpětná vazba (zjistit, jestli moje úsilí mělo smysl) 

 řízený dialog 

 sebehodnocení a vzájemné hodnocení 

 práce s ostatními sdělovacími prostředky 

 hry, modelové situace 

 mezipředmětové vztahy 

 cíl, analýza, shrnutí nového učiva 

 skupinové vyučování a vzájemná výměna informací 

 řešení problémových úloh 

 on-line výuka 

Pomůcky:  

 učebnice používané v daném předmětu, 

 vlastní přípravy vyučujících 

 denní, odborný tisk, internet, filmy na DVD, video, televizní pořady 

 MS Teams 

 

Využívání audio techniky:  

 video, CD přehrávač, DVD přehrávač, dataprojektor, notebook 

 

Materiální zabezpečení:  

 PC, video, CD přehrávač, DVD přehrávač, dataprojektor 

 

Plnění tematických plánů:  

– Všichni vyučující se drželi tematických plánů, které se až na malé výjimky dařilo 

dodržovat 

– Skluz v některých třídách byl způsoben odpadáváním vyučovacích hodin – prázdniny, 

besedy, praxe a také pomalejším pracovním tempem žáků, kterým hlavně v 1. pololetí 

dělalo problém plně se zapojit do prezenční výuky (většina šk. roku 2020/2021 

probíhala distanční formou) 

– Členové komise si vyměnili zkušenosti, které využijí při tvorbě tematických plánů na 

školní rok 2022/2023 

– Členové se podíleli na tvorbě nových ŠVP v jednotlivých předmětech 
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2. Vnitřní evaluace: 

– Úroveň znalostí a dovedností žáků – průběžné hodnocení ústní či písemnou formou, 

při on-line výuce také on-line testy 

– Výsledky vzdělávání – maturitní zkouška – žádný z předmětů sice není samostatným 

maturitním předmětem, ale informace získané v jednotlivých předmětech jsou využity 

při maturitě z CJL, v ekonomických předmětech, při praktické maturitní zkoušce 

– Individuální vzdělávání pedagogických pracovníků – práce s odbornou literaturou, 

nová legislativa 

– Respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků (PUP) 

– Konzultace pro žáky  

3. Vnější evaluace: 

 Uplatnění žáků na trhu práce nebo přijetí na VŠ 

 Úspěšnost žáků v celostátních soutěžích 

 Spolupráce a konzultace s rodiči 

 

4. Školení – DVPP:       

 Morava židovská – seminář z cyklu Židé, dějiny a kultura  - 5. 8. 2021 

 Mediální výchova a gramotnost ve 21. století – 21. 2. 2022 

 Jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině a zvládat případné negativní emoce – webinář 

24. 3. 2022 

 TOGlic I-KAP II – workshop – 21. 4. 2022 

 Letní škola I KAP II – aktivní učitelé SŠ, 20. – 22. 6. 2022 

5. Exkurze:  

 3. A (24 žáků) – prohlídka vily Tugendhat a hotelu Quality Hotel Brno Exibition 

Centre, 2. 11. 2022 

 

6. Přednášky, školení:  

 3. A, 1. PA, 1. PB (45 žáků) se sešli v klubovně školy, aby společně v rámci 

17. Měsíce filmu na školách, který byl věnován konkrétním mladým lidem, kteří 

vzdorovali komunistickému režimu, zhlédli film „Neznámí hrdinové: Ta krásná holka 

z vily nad řekou“ (líčí dramatický osud politické vězeňkyně Dagmar Šimkové). 

Následovala on-line debata o poměrech v ženských komunistických věznicích a 

příběhu statečné Dagmar Šimkové, besedu moderovala moderátorka ČT Jana 

Peroutková, 10. 11. 2021 

 3. A, 1. PA, 1. PB (40 žáků) se sešlo v klubovně naší školy, aby se zúčastnili školní 

projekce mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, který každoročně pořádá 

organizace Jeden svět na školách. Letošní 24. ročník se zaměřil na složitou cestu 

svobody v některých zemích světa. Vzhledem k současné mezinárodní situaci žáci 

zhlédli film „Zatracená práce“, který ukazoval, co obnáší poskytování nezávislého 

zpravodajství v současném Rusku. Po projekci následovala zhruba půlhodinová 

moderovaná beseda s panem Kopečkem z Třebíče z organizace JSNS, 1. 4. 2022 

 všichni žáci – filmové představení „Zátopek“ – JC Velké Meziříčí, 3. 5. 2022 

7. Akce, prezentace 

 Rozhlasové relace k těmto výročím proběhly ve školním rozhlase nebo v rámci 

distanční výuky: 

 21. 8. Okupace Československa  

 11. 9. Terorismus – teroristický útok na USA (další teror. akce)       
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 14. 9. T. G. Masaryk 

 28. 9. Den české státnosti - sv. Václav  

 30. 9. “Mnichovská dohoda“  

 28. 10. Založení ČSR  

 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii  

 10. 12. Všeobecná deklarace lidských práv  

 16. 1. Upálení Jana Palacha  

 27. 1. Den památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti  

 25. 2. Komunistický převrat  

 7. 3., 10. 3. T. G. Masaryk, Jan Masaryk  

 15. 3. Protektorát Čechy a Morava 

 28. 3. Den učitelů – J. A. Komenský  

 8. 5. Den vítězství - osvobození od fašismu -Velkomeziříčská tragédie 

 27. 5., 10. 6., 27. 6. Atentát na Heydricha, vyhlazení Lidic, Den památky obětí 

komunismu. Dr. Milada Horáková 

  

8. Plnění ročních plánů:  

 Činnost předmětové komise vycházela z „Plánu činnosti“ ze dne 1. 9. 2021 a ze znění 

příslušných školských vzdělávacích dokumentů a školního vzdělávacího programu. 

 Průběžné plnění tematických plánů,  

 Metodická činnost byla pedagogy průběžně evaluována, probíhaly diskuse o dalších 

aspektech výuky. 

 Výuka jednotlivých předmětů vycházela ze zpracovaných tematických plánů a ŠVP, 

které jsou v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy pro střední odborné 

vzdělávání společenskovědních disciplín. 
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Zpráva o činnosti předmětové komise cizích jazyků 
 

Předseda: Mgr. Lenka Štouračová 

Členové: Mgr. Gabriela Kratochvílová, Mgr. Mira Hladká, Mgr. Petra Tomanová, 

Mgr. Václav Macek, PhDr. Marie Kořínková 

Předměty: anglický jazyk, anglická konverzace, německý jazyk, německá konverzace, 

francouzský jazyk, ruský jazyk 

 

1. Výuka: 

Metody:  

– slovní a sdělovací – práce s textem, porozumění textu, učebnice, odborné texty 

– frontální, skupinová – spolupráce ve skupině, spolupráce ve dvojicích,  

– vedený dialog – ověřování znalostí, názor a jeho obhajoba, práce se slovníkem,  

– metoda role-play,  

– individuální – samostatná práce na zadaném úkolu, písemná práce, poslech,  

– práce s PC – on-line cvičení, on-line výuka – Edookit, WocaBee, DUMy, British 

Council 

 

Pomůcky: 

– učebnice se schválenou doložkou MŠMT 

– zpracované interní materiály 

– časopis Bridge, Gate (CERMAT) 

– mapy 

Využívání audio techniky: 

– výukové videoprogramy v originálním znění – cestopisné programy 

– zfilmovaná díla klasické anglické literatury 

– internetové stránky učebnic a časopisu Bridge a British Council 

– výuková CD 

Materiální zabezpečení: 

– pevně zabudovaný dataprojektor, notebook,  

– bezdrátový internet v učebnách, počítače v jazykové učebně a učebnách výpočetní 

techniky, tiskárna, interaktivní tabule 

Plnění tematických plánů: 

– tematické plány z hlediska obsahu byly, až na nějaké výjimky, dodrženy  

 

2. Vnitřní evaluace: 

– Úroveň znalostí a dovedností žáků – průběžné hodnocení a testování (srovnávací 

a vstupní testy, maturita nanečisto, SCIO testy, výsledky vzdělávání – státní maturitní 

zkouška, individuální vzdělávání pedagogických pracovníků – práce s odbornou 

literaturou, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků (PUP), konzultace 

pro žáky i rodiče, organizace školních kol olympiád z jazyků 

3. Vnější evaluace: 

 Uplatnění žáků na trhu práce, přijetí na vysoké školy, úspěšnost žáků v soutěžích, 

spolupráce s rodiči a výchovnými poradci 
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4. Školení – DVPP (online semináře):  

– 23. 9. 2021 – webinář pro žadatele o akreditaci programu Erasmus+ odborné 

vzdělávání 

– 7. a 14. 10. 2021 – webinář – Postavení asistenta pedagoga ve školském systému 

– 11. 11. 2021 – webinář MU Brno - Vitální učitel 

– 30. 11. 2021 – webinář PISA – Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků SOŠ 

– 7. 12. 2021 – webinář nakladatelství Hueber – Lecker und Lehreich 

– 12. 2021 – webinář  - Wocabee: Praktické tipy a online nástroje pro moderní 

vyučování cizích jazků 

– 3. 2. 2022 – webinář  APIV B - Jak na zlobivé dítě ve škole 

– 9. a 16. 12. 2021 – webinář NPI – Komunikace rodina-škola 

– 15. 12. 2021, 11. 2. 2021 – webinář NPI k písemným pracím v cizím jazyce v rámci 

profilové části MZ 

– 9. 2. a 22. 2. 2022 – webinář NPI k didaktickému testu v cizím jazyce 

– 23. 2. 2022 – webinář NPI APIV B – Děti potřebují hranice aneb jak nastavit dětem 

s problémovým chováním pravidla 

– 1. 3. 2022 – webinář Wocabee – Kritické myšlení (nejen) na hodinách cizích jazyků 

– 3. 3. 2022 – webinář APIV B – Intervenční techniky u problémového dítěte 

– 22. 3. 2022 – webinář Hueber – Efektivní plánování komunikativní výuky němčiny 

– 3. 2022 – mimořádný rodinář Kraje Vysočina – Jak mluvit s dětmi o válce na 

Ukrajině a zvládat případné negativní emoce 

– 4. 2022 – webinář VYS EDU Žďár nad Sázavou – Kyberšikana – e-bezpečnost 

– 19. 4. 2022 - webinář NPI: Podpora duševního zdraví žáků a pedagogů (Mgr. 

Kubíčková) 

– 20. 4. 2022 - Hueber – webinář S učebnicí Momente na cestě k úspěchům 

– 2. 5. 2022 - webinář 21-47-11-31-OD-M-OSS – Hodnocení ve výuce – cesta 

k efektivnímu učení žáků – On-line škola SYPO 

 

5. Exkurze:  

– Školní exkurze do Velké Británie (8. – 12. 6. 2022). Zúčastnilo se 17 žáků naší školy. 

 

6. Praxe žáků: 

– Odborná prázdninová zahraniční praxe v Anglii – the Duke of Cornwall Hotel, 

Plymouth, The Dartmouth Hotel, Golf and Spa – neuskutečněno z důvodu složité 

administrativy po vystoupení Velké Británie z EU. 

– Hotel-Restaurant Campanille, Paříž, Francie - neuskutečněno z důvodu nedostatku 

zájemců 

 

7. Projekty, rozvojové a mezinárodní programy: 

– Projekt Edison realizovaný mezinárodní studentskou organizací AIESEC, který je 

zaměřen na mezikulturní vzdělávání na středních i základních školách, se v tomto 

školním roce z důvodu celosvětové pandemie neuskutečnil  

8. Soutěže:  

– Školní kolo olympiády v anglickém jazyce (24. 2. 2022)  

– školní kolo olympiády v ruském jazyce (10. 3. 2022) 

– okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (8. 3. 2022) 

– krajské kolo soutěže Junior Lingua v anglickém jazyce (7. 4. 2022) 
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9. Akce, prezentace: 

– Soutěž pro žáky 7. a 8. tříd základních škol v rámci anglického jazyka (Víceboj na 

Světlé) 

– Prezentace o zájezdu do Anglie pro žáky 7. a 8. tříd základních škol 

 

10. Sociální partneři:  

– Peter Adams,the Duke of Cornwall Hotel, Plymouth, Rob Walsh, The Dartmouth 

Hotel, Golf, Spa – hotely spolupracující s naší školou v rámci zahraniční praxe ve 

Velké Británii 

– Andrea Kyzlinková – Job4summer – spolupracující agentura pro praxe v Řecku 

– Animafest Experience office – agentura pro praxe ve Španělsku 

– Angéle Mauries, Hotel-Restaurant Campanille, Paříž 

 

11. Plnění ročních plánů:  

– Roční plán se nám, až na drobné výjimky, podařilo splnit. 
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Zpráva o činnosti předmětové komise ekonomických 

předmětů 
 

Předseda:  Ing. Jana Remerová 

Členové:  Mgr. Jana Havelková, Ing. Dana Mieržwinská 

Předměty:  ekonomika, účetnictví, marketing a management, management a marketing 

v hotelnictví, finance, právo v podnikání, fiktivní firma, ekonomika podniku, 

právo, management a marketing, ekonomická praxe 

 

1. Výuka:  
Metody:  

– Slovní (sdělovací) – práce s textem a knihou, porozumění textu – učebnice, odborná 

literatura 

– Demonstrační – statická projekce, prezentace a vnímání učiva více smysly, vzájemné 

propojení 

– Diskusní metody – rozbor tématu, názory a argumenty, důležité v edukačních 

situacích, do kterých se žáci zapojují 

– Frontální – klasická výuka 

– Fixační – upevňování znalostí a dovedností 

– Skupinová a kooperativní výuka – spolupráce ve skupině 

– Individuální – samostatná práce na zadaném úkolu 

– Rozhovor – ověřování znalostí 

– Písemná práce – ověřování znalostí 

 

Pomůcky: 

– Učebnice se schválenou doložkou MŠMT 

– Zpracované interní výukové materiály 

 

Využívání audio techniky: 

– Videoprogramy ze specializovaných pracovišť 

– Odborné dokumentární a televizní pořady 

– Výukové počítačové programy – MONEY S3, OS WINDOWS, CORINTH, TEAMS, 

EDOOKIT 

 

Materiální zabezpečení: 

– Pevně zabudovaný nebo přenosný dataprojektor a notebook 

– Bezdrátový internet v o učebnách 

– Tiskárna a počítače v odborných učebnách výpočetní techniky 

– Interaktivní tabule 

 

Plnění tematických plánů: 

– Tematické plány z hlediska obsahu a času byly dodrženy.  

 

2. Vnitřní evaluace: 

– Úroveň znalostí a dovedností žáků – průběžné hodnocení a testování 

– Výsledky vzdělávání – ústní profilová maturitní zkouška  

–  obor Hotelnictví – zkouška z Ekonomiky a účetnictví – úspěšnost 89,5 % 

                               zkouška z Hotelnictví a cestovního ruchu – úspěšnost 100 % 

obor Podnikání – zkouška z Účetnictví – úspěšnost 100 % 
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                            zkouška z Ekonomiky – úspěšnost 100 % 

– Hodnocení Závěrečného projektu u HŠ – úspěšnost 100 % 

– Hodnocení Praktické maturitní zkoušky u Podnikání – úspěšnost 100 % 

– Závěrečné zkoušky učebních oborů z Ekonomiky – úspěšnost  

– Individuální vzdělávání pedagogických pracovníků – práce s odbornou literaturou, 

nová legislativa 

– Podmínky ke vzdělávání žáků – výukové programy, odborná literatura 

– Průběh vzdělávání – metody vzdělávání 

– Respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků (PUP), doučování žáků 

ohrožených školním neúspěchem 

– Konzultace pro žáky (konzultace závěrečných prací, příprava k maturitní zkoušce 

a závěrečné zkoušce učebních oborů) 

 

3. Vnější evaluace: 

– Uplatnění žáků na trhu práce nebo přijetí na VŠ 

– Úspěšnost žáků v celostátních soutěžích a přehlídkách 

– Spolupráce se sociálními partnery 

– Spolupráce a konzultace s rodiči 

 

4. Školení – DVPP:  

– 30. 8. 2021 online seminář k aktivitě „šablony“, I-KAP II 

– 20. 9. 2021 setkání koordinátorů I-KAP II, Krajský úřad Jihlava I-KAP II 

– 29. 9. 2021 online školení k používání metodických nástrojů I-KAP II 

– 30. 9. 2021 online školení Portál PO – digitalizace I-KAP II 

– 26. 10. 2021 seminář „výuka ve fiktivní firmě“ 

– 15. 12. 2021 online školení: Jak na zlobivé dítě (NPI Praha) 

– 3. 2. 2022 online „děti potřebují hranice, aneb jak nastavit dětem s problémovým 

chováním pravidla 

– 14. 3. 2022 školení online: E-bezpečnost v online prostředí (Vysočina Education) 

– 4. 4. 2022 platforma pro PP/VPP – spolupráce s rodinou 

– 20. 6. – 22. 6. 2022 Letní škola pro aktivní učitele středních škol – I-KAP II 

 

5. Exkurze:  

– Česká národní banka Brno. Expozice „Lidé a peníze“ – 1. PA, 1. PB 

 

6. Praxe žáků: 

– Třídy 1. PA, 1. PB (obor Podnikání) – praxe především na ekonomických úsecích 

firem 

7. Projekty, rozvojové a mezinárodní programy: 

– Závěrečný projekt žáků 4. ročníků HŠ (maturitní práce, obhajoba práce)  

– Praktická maturitní zkouška oboru Podnikání (písemná forma) 

– IKAP – Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina – „Učíme se ze 

života pro život“ 

– Šablony – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – účetnictví (2. P, 

1. PA, 1. PB, 4. A) 

 

8. Soutěže:  

– Celostátní on-line soutěž Fiktivních firem – pořadatel NÚV Praha (celostátní soutěž 

„O nejlepší slogan“ (Lentilky, s. r. o. – 4. místo, SNK PORT – 9. místo) a „O nejlepší 

vizitku“ (Lentilky, s. r. o. – 7. místo) 
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– 6. 3. 2022 (uzávěrka) – 10 žáků 4. A 

– Celostátní soutěž Zaúčtuj to – pořadatel MŠMT – 1 žák z 3. A, 2 žáci z 1. PA – 

umístění 5. místo 

– Ekonomická simulační hra Unisim 2022 – online – 2 žáci 3. A 

9. Přednášky, školení: 

– Přednáška „Finanční gramotnost“ – přednášela bývalá absolventka, současná finanční 

poradkyně 

 

10. Akce, prezentace: 

– Prezentace školy na Festivalech vzdělávání ve Velkém Meziříčí, Žďáře nad Sázavou 

a v Břeclavi  

  

12. Sociální partneři:  

– NÚV Praha – Fiktivní firma 

– Neziskové organizace Junior Achievement, o. p. s.  

 

13. Plnění ročních plánů:  

– Roční plán předmětové komise byl dodržen.  
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Zpráva o činnosti předmětové komise 

přírodovědných předmětů 
 

Předseda: Mgr. Jasna Rapušáková (MAT) 

Členové: Ing. Pavla Čechová (CH, ZPV, BIO), Mgr. Alena Dvořáková (MAT), 

Ing. Zdeněk Hakl PhD. (F, MAT), Mgr. Marie Lena Paľovová (MAT), 

Ing. Jana Remerová (MAT), Mgr. et Mgr. Marie Švecová (ZEB). 

Předměty: matematika, základy přírodních věd, biologie a ekologie, základy ekologie 

a biologie, fyzika, chemie 

 

1. Výuka: 

Metody: 

– výukové prezentace, prezentace žáků 

– práce s pracovními listy 

– demonstrační pokusy 

– motivační rozhovor, řízený rozhovor 

– řešení problémových úloh 

– sebehodnocení, samostatná práce 

– práce s učebnicí, práce s tabulkami 

– práce ve skupinách, testy, písemné práce 

Pomůcky:  

– učebnice a sbírky se schválenou doložkou MŠMT 

– rýsovací potřeby 

– MFaCH tabulky, osobní kalkulátory 

– modely těles, šablony LOGAREX  

– obrazové materiály 

– zpracované interní výukové materiály 

Využívání audio techniky:  

– výukové programy 

Materiální zabezpečení: 

– notebook, dataprojektor, vizualizér 

– bezdrátový internet v učebnách 

– interaktivní tabule 

Plnění tematických plánů: 

– Plnění tematických plánů bylo vyhodnocováno při jednání předmětové komise 

v průběhu roku 

– Všechny tematické plány byly splněny 

2. Vnitřní evaluace: 

 V září 2021 vyučující matematiky připravily a uskutečnily vstupní písemné práce 

prvních ročníků HŠ a nástavbového studia z matematiky. Výsledky testů byly na HŠ 

průměrné, na SOŠŘ podprůměrné. 

 V září 2021 vyučující matematiky připravily a realizovaly vstupní písemné práce 

prvních ročníků učebních oborů z matematiky. Výsledky testů byly podprůměrné. 

3. Vnější evaluace: 
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 V květnu 2022 konala na HŠ a SOŠŘ státní maturitní zkoušku z matematiky v řádném 

termínu na denním studiu 1 studentka HŠ, která prospěla. 

 

4. Školení – DVPP: 

– Vyučující matematiky – SYPO webinář Jednotná přijímací zkouška a maturitní 

zkouška z matematiky, číslo programu 21-44-24-PMK-OW-MAT-09; on – line MS-

Teams; 19. ledna 2022. 

– Vyučující matematiky – SYPO webinář Slovní úlohy; on – line; 23. března 2022. 

– Vyučující matematiky, vyučující českého jazyka, vyučující ZPV, vyučující 

odborných předmětů – účast na semináři Workshop TOGlic - rozsah 4 hodiny, 

Pedagogické centrum NIDV Jihlava, Zborovská 3; 21. dubna 2022. 

 

5. Exkurze: 

– Vyučující odborných předmětů, vybraní žáci – účast na Dni zdraví – „Hledej zdraví 

v přírodě“, prezentace a prodej domácích produktů, Velké Meziříčí, 7. září 2021. 

– Vyučující ZPV, třídní učitelka 1. O, M, žáci 1. ročníku HŠ a 1. O, 1. M SOŠŘ – 

exkurze - Čistírna odpadních vod a kanalizace ve Velkém Meziříčí, 25. května 2022. 

– Koordinátorka EVVO, třídní učitelka 2. ročníku HŠ, žáci 2. ročníku HŠ - účast na 

ekologickém výukovém programu „Víme, co jíme“ ve spolupráci se střediskem 

Chaloupky o. p. s, 3. května 2022. 

– Vyučující odborných předmětů, asistentka pedagoga, žáci 2. K SOŠŘ- Exkurze – 

Jelínkova vila – pivovar, Velké Meziříčí; 8. června 2022. 

– Vyučující chemie, vyučující odborných předmětů, žáci 2. O SOŠŘ- exkurze - Čistírna 

odpadních vod a kanalizace ve Velkém Meziříčí a Hasičský záchranný sbor; 15. 

června 2022. 

6. Projekty, rozvojové a mezinárodní programy: 

– Vyučující odborných předmětů, 2 žáci 1. E, M SOŠŘ, listopad 2021 - leden 2022 

práce na projektu ENERSOL; 19. ledna 2022 - odevzdání práce „Šetrnost“. 

– Koordinátorka EVVO, třídní učitelka 2. ročníku HŠ, žáci 2. ročníku HŠ – účast na 

projektu „Čistá Vysočina“, Velké Meziříčí; 20. dubna. 2022. 

 

7. Akce, prezentace: 

– Při dni otevřených dveří 5. prosince 2021 jsme pro budoucí studenty připravili 

přijímací zkoušku z matematiky nanečisto.  

8. Sociální partneři: 

– Chaloupky Velké Meziříčí - obecně prospěšné zařízení, pořádání výukových 

programů s ekologickou tematikou. 

9. Plnění ročních plánů: 

– Plán práce na rok 2021/2022 byl dodržen. 

– Vyučující matematiky – SYPO webinář Jednotná přijímací zkouška a maturitní 

zkouška z matematiky, číslo programu 21-44-24-PMK-OW-MAT-09; on – line MS-

Teams; 19. ledna 2022. 

– Vyučující matematiky – SYPO webinář Slovní úlohy; on – line; 23. března 2022. 

– Vyučující matematiky, vyučující českého jazyka, vyučující ZPV, vyučující 

odborných předmětů – účast na semináři Workshop TOGlic - rozsah 4 hodiny, 

Pedagogické centrum NIDV Jihlava, Zborovská 3; 21. dubna 2022. 

– Vyučující odborných předmětů, vybraní žáci – účast na Dni zdraví – „Hledej zdraví 

v přírodě“, prezentace a prodej domácích produktů, Velké Meziříčí, 7. září 2021. 
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– Vyučující ZPV, třídní učitelka 1. O, M, žáci 1. ročníku HŠ a 1. O, 1. M SOŠŘ – 

exkurze - Čistírna odpadních vod a kanalizace ve Velkém Meziříčí, 25. května 2022. 

– Koordinátorka EVVO, třídní učitelka 2. ročníku HŠ, žáci 2. ročníku HŠ - účast na 

ekologickém výukovém programu „Víme, co jíme“ ve spolupráci se střediskem 

Chaloupky o. p. s, 3. května 2022. 

– Vyučující odborných předmětů, asistentka pedagoga, žáci 2. K SOŠŘ- Exkurze – 

Jelínkova vila – pivovar, Velké Meziříčí; 8. června 2022. 

– Vyučující chemie, vyučující odborných předmětů, žáci 2. O SOŠŘ- exkurze - Čistírna 

odpadních vod a kanalizace ve Velkém Meziříčí a Hasičský záchranný sbor; 15. 

června 2022. 
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Zpráva o činnosti předmětové komise  

informatiky a grafických předmětů 
 

Předseda: Ing. Pavla Čechová 

Členové: Mgr. Alena Dvořáková, Ing. Jana Remerová, Ing. Zdeněk Hakl, Ph.D, 

PhDr. Marie Kořínková 

Předměty: administrativa, práce s počítačem, informační a komunikační technologie, 

písemná a elektronická komunikace 

 

1. Výuka: 

Metody: 

– Slovní (sdělovací) – práce s textem, porozumění textu, studijní materiály, zadání 

písemností 

– Demonstrační – projekce, prezentace 

– Diskusní metody – rozbor zadání, stylizace písemností 

– Frontální – klasická výuka – výklad 

– Fixační – upevňování znalostí a dovedností 

– Skupinová a kooperativní výuka – vzájemná spolupráce 

– Individuální – samostatná stylizace 

– Řízená diskuze, Rozhovor – ověřování znalostí 

– Písemná práce – ověřování znalostí 

– Samostatné řešení konkrétních problémových situací 

 

Pomůcky: 

– Učebnice se schválenou doložkou MŠMT 

– Interní výukové materiály vyučujícího 

– DUM 

 

Využívání audio techniky: 

– 4 moderně vybavené počítačové učebny 

– ČSN 01 6910 v digitální podobě 

– Odborné publikace: Rozhledy 

– Výukové programy – ATF, ATF online, Testík 5, 10 minut) 

 

Materiální zabezpečení: 

– Dataprojektor a notebook – pevně zabudovaný v učebnách nebo event. přenosný 

– Interaktivní tabule 

– Software na řízení učebny 

– Internet v učebnách 

– Reproduktory a tiskárna v učebnách 

Plnění tematických plánů: 

– Tematické plány byly při výuce splněny. 

 

2. Vnitřní evaluace: 

 Úroveň znalostí a dovedností žáků průběžně hodnocena a testována  

 Výsledky vzdělávání – praktické znalosti a dovednosti 

 Individuální vzdělávání pedagogických pracovníků – práce s odbornou literaturou, 

změny v ČSN 
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 Podmínky ke vzdělávání žáků – výukové programy, předtisky obchodních dopisů, 

DUM,  

 Průběh vzdělávání -výukové metody 

 Individuální vzdělávací potřeby žáků (PUP) 

 Konzultační hodiny 

 

3. Vnější evaluace: 

 Uplatnění žáků v praxi 

 Úspěšnost žáků v soutěžích 

 Spolupráce s rodiči 

 

4. Školení – DVPP:  

 Letní škola pro aktivní učitele SŠ v rámci projektu Implementace Krajského akčního 

plánu Kraje II – Učíme se ze života pro život 2, ve Velkém Meziříčí, ve dnech 19. až 

21. 6. 2022 – 4 vyučující 

 

5. Praxe žáků: 

 14denní odborná praxe – 1. PA a 1. PB – (1 žáků) písemnosti, práce s PC, faktury, 

tabulky 

6. Projekty, rozvojové a mezinárodní programy: 

 Závěrečný projekt žáků 4. ročníků HŠ (hodnocení maturitní práce, obhajoba prací) 

           Témata: 2 x Korespondence v praxi. 

7. Soutěže:  

 Soutěž Kraje pro bezpečný Internet (online, v rámci distanční výuky se zúčastnila 

většina žáků školy v rámci výuky v předmětech ICT a PSP). Jednalo se 

o celorepublikovou soutěž, jejímž pořadatelem je sdružení krajů. 

 Školní kolo soutěže v psaní na klávesnici – jsme z organizačních důvodů přesunuli na 

měsíc září 

 

8. Přednášky, školení:  

 Webinář Metodického portálu RVR.cz – téma: Učitel jako tvůrce audiovizuálních 

didaktických prostředků, 27. 4. 2022 

 Webinář Metodického portálu RVR.cz – téma: Dyslexie a rozumové nadání – příklady 

dobré praxe, - 4. 5. 2022 

 Workshop TOGlic –  rozsah 4 hodiny, dne 21. 4. 2022, Jihlava, 4 vyučující 

9. Akce, prezentace 

 Výpomoc kolegům s používáním ICT na naší škole. 

 Ve spolupráci se správcem sítě provozujeme informační systém na zveřejňování 

známek Edookit 

 Práce s elektronickou třídní knihou 

 Den otevřených dveří – Prezentace ICT a grafických předmětů na dni otevřených 

dveří (1. 12. 2021) – učebna UMV, UA1, UV3 – výuka, učebny, interaktivní tabule, 

IS, provázení rodičů a zájemců o studium 

 Den gastronomických soutěží – 31. 5. 2022 – barmanská soutěž  - organizace, příprava 

podkladů, hodnotících tabulek 
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10. Sociální partneři:  

 NÚV Praha – průběžně získáváme informace o soutěžích o úpravách a změnách 

v písemnostech, o školeních a dalších akcích 

 

11. Plnění ročních plánů:  

Roční plán předmětové komise byl dodržen. 
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Zpráva o činnosti předmětové komise zeměpisu 
 

Předseda: Mgr. Jitka Trojánková 

Členové: Mgr. Jasna Rapušáková  

Předměty: zeměpis cestovního ruchu, cestovní ruch 

 

1. Výuka: 

Metody: výklad, prezentace v PowerPointu, práce s učebnicí, s mapovými listy, 

turistickými a slepými mapami, opakování, testy, řízený dialog, skupinový dialog, 

samostatná práce, sebehodnocení, individuální prezentace informací, poznávání 

fotografií, přiřazování fotografií k textu, práce s Internetem (Edookit, Teams, Forms). 

Pomůcky: učebnice, mapy, prezentace, odborné časopisy, propagační materiály.  

Využívání audio techniky: výukové programy, prezentace v PowerPointu, DUM. 

Materiální zabezpečení: odborná učebna zeměpisu, dataprojektor, notebook, bezdrátový 

internet. 

Plnění tematických plánů: tematické plány ve všech ročnících i třídách byly splněny. 

 

2. Vnitřní evaluace: 

 1. ročníky HŠ – závěrečné opakování (sebehodnocení žáků) – výuková prezentace – 

poznávání regionů ČR a jejich turistických zajímavostí. 

 2. ročníky HŠ – vstupní test – přehled učiva 1. ročníku, projekt k jednotlivým 

světadílům. 

 3. ročník HŠ - referáty k vybraným kapitolám výuky, trendy v cestovním ruchu, 

zpracování SWOT analýzy, rozbor výsledků výzkumu agentury Czech tourism, 

příprava průvodcovského textu a realizace vycházky po Velkém Meziříčí pro žáky 

1. a 2. ročníku.  

 

3. Exkurze:  

– 4. 11. 2021 exkurze třídy 3. A do vily Tugendhat v Brně a do hotelu Quality Brno. 

– 21. 5. 2022 se uskutečnila odborná exkurze (gastro, ZCR, CER) pro 64 žáků tříd 1. A, 

2. A, 3. A, 1. K, 2. K a 3. K. Do programu byla zahrnuta kulturně poznávací činnost – 

prohlídka zámku ve Valticích, exkurze do firmy Sonnentor a vinařství.  

– V rámci programu sportovního kurzu konaného od 20. 6. do 24. 6. 2022 ve Vanůvku 

u Telče se pro účastníky ze tříd 1. A, 2. A a 3. A uskuteční exkurze na zámek v Telči, 

na hrad Roštejn a výstup na Javořici, nejvyšší horu Českomoravské vrchoviny.   

  

4. Projekty, rozvojové a mezinárodní programy: 

 Závěrečný projekt 4. ročníků – zeměpisné téma zpracovávaly 4 žákyně. 

 Projekt Žluto-modrý den: 23. března 2022 uspořádali žáci tříd 2. A, 1. A a 1. K akci na 

pomoc Ukrajině. 

 

5. Soutěže:  

 Školní zeměpisná soutěž (součást ZAP žáků 4. ročníku). Soutěže se 11. února 2022 

zúčastnilo 22 dvojic.  
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6. Akce, prezentace:  
– 15. června 2022 se uskuteční akce pro žáky z okolních základních škol. Součástí 

budou i zeměpisné otázky. 

 

7. Plnění ročních plánů:  

– Tematické plány ve všech ročnících i třídách byly splněny. 

  



HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí      Výroční zpráva 2021/2022 

91 

 

Zpráva o činnosti předmětové komise tělesné výchovy 
 

Předseda: Mgr. Jitka Trojánková 

Členové: Mgr. et Mgr. Marie Švecová, PhDr. Marie Kořínková 

Předměty: tělesná výchova 

 

1. Výuka: 

Metody: sebehodnocení, kooperativní cvičení, ukázky, nápodoba, soutěže. 

Pomůcky: nářadí a náčiní pro výuku tělesné výchovy. 

Využívání audio techniky: výukové programy, nahrávky. 

Materiální zabezpečení: cvičebna, posilovna, 2 tělocvičny, venkovní areál, notebook, 

bezdrátový internet, televize, rádio. 

Plnění tematických plánů: tematické plány ve všech ročnících i třídách byly splněny.  

 

2. Vnitřní evaluace: test výkonnosti, soutěže mezi žáky 

3. Vnější evaluace: soutěže s žáky jiných škol 

4. Školení – DVPP: Vnímej své tělo, 5 online lekcí  

5. Soutěže: Epidemiologická situace v tomto školním roce neumožnila organizaci plánovaných 

soutěží. Zúčastnili jsme se pouze dvou soutěží 

 Dva tříčlenné týmy se 5. října 2021 v Jihlavě zúčastnily soutěže „Máš na to!“. 

Pořadatelem bylo Krajské ředitelství Policie ČR. Třem žákům se podařilo v testech 

fyzické zdatnosti uspět natolik, že získali certifikát o splnění fyzických testů potřebných 

pro přijetí ke služebnímu poměru u Police ČR. 

 4. března 2022 ve Žďáře nad Sázavou 4. ročníku Memoriálu Petra Vejvody v halové 

kopané. Desetičlenné družstvo našich chlapců získalo na turnaji 7. místo.  

6. Kurzy: Sportovní kurz pro 27 žáků se uskuteční ve Vanůvku u Telče od 20. – 24. června 

2022.  

7. Akce, prezentace: 20. dubna se konala akce Čistá Vysočina, zúčastnilo se 21 žáků třídy 2. A. 

15. června 2022 se uskuteční akce pro žáky z okolních základních škol (součástí byla 

gastroštafeta a „závod“ v orientačním běhu).  

 

8. Sociální partneři:  

Asociace školních sportovních klubů, SRPŠ. 

9. Plnění ročních plánů: Tematické plány ve všech ročnících i třídách byly splněny.  
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Zpráva o činnosti předmětové komise opravárenských 

předmětů 
 

Předseda:   Ing. Jaroslav Mošner 

Členové:  Václav Crkal, Bc. Radomír Izdný, Radim Teplý, Zdeněk Brát, František Ripper, 

Ing. Zdeněk Hakl, Ph.D., Ing. Miloslav Procházka, Stanislav Krejčí 

Předměty:  technická dokumentace, základy elektrotechniky, elektronika, elektrická měření, 

automatizace, elektrické stroje a přístroje, základy strojnictví, opravárenství 

a diagnostika, řízení motorových vozidel, základy zemědělské výroby, 

technologie oprav, zemědělské stroje a zařízení, materiály a technologie 

 

1. Výuka: 

Metody: 

 Slovní (sdělovací) – práce s textem a knihou, porozumění textu – učebnice 

 Demonstrační – prezentace a vnímání učiva více smysly 

 Řízená diskuze 

 Frontální – klasická výuka 

 Fixační – upevňování znalostí a dovedností 

 Skupinová a kooperativní výuka – spolupráce ve skupině 

 Individuální – samostudium 

 Rozhovor – ověřování znalostí 

 Brainstorming 

 Písemná práce – ověřování znalostí 

 

Pomůcky: 

 Učebnice se schválenou doložkou MŠMT 

 Zpracované výukové materiály  

 

Využívání didaktické techniky: 

 Filmy s odbornou tématikou 

 Internet  

 

Materiální zabezpečení: 

 Pevně zabudovaný nebo přenosný dataprojektor a notebook 

 Bezdrátový internet v učebnách 

 Tiskárna a počítače v odborných učebnách výpočetní techniky 

 Program DoTest 

 

Plnění tematických plánů: 

 Tematické plány z hlediska obsahu byly dodrženy.  

 

2. Vnitřní evaluace: 

 Žáci jsou průběžně písemně a ústně zkoušeni během školního roku. Jejich znalosti 

a dovednosti jsou v praxi ověřovány na smluvních pracovištích a soutěžích. 

 Výsledky vzdělávání – jednotné závěrečné zkoušky.  
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 Jednotné závěrečné zkoušky oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

vykonalo všech 12 žáků úspěšně. S vyznamenáním uspělo 0 žáků. Neprospělo 5 žáků 

z písemné části 

 V oboru 26-51-H/01 Elektrikář jeden žák konal jednotné závěrečné zkoušky - úspěšně 

s celkovým prospěchem prospěl. S vyznamenáním je vykonali 0 žáků. Jednotné 

závěrečné zkoušky nekonali 3 žáci z důvodu neúspěšného ukončení 3. ročníku. 

 Jednotné závěrečné zkoušky oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje vykonalo 5 žáků úspěšně. S vyznamenáním uspěl 1 žák. Neprospěli 2 žáci 

z písemné části. 

 Individuální vzdělávání pedagogických pracovníků – práce s odbornou literaturou, 

nové informace, odborná školení. 

 Podmínky ke vzdělávání žáků – výukové programy, odborná literatura, internet. 

 Průběh vzdělávání – metody vzdělávání 

 Respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků (PUP, ADHD syndrom, 

autismus, lehké mentální postižení) 

 Konzultace pro žáky 

 

3. Vnější evaluace: 

 Okamžitý nástup absolventů do provozů a firem 

 Soutěže  

 Spolupráce a konzultace s rodiči 

 IKAP 2 - kroužek Elektrotechniky  

 

4. Školení – DVPP:  

 1 vyučující – základní kurz svařování ZK 311 

 1 vyučující - seminář pro pracovníky svářečských škol 

 1 vyučující - 2. ročník oboru 26-51-H/01 Elektrikář 

 1 vyučující - 1. ročník oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

 1 vyučující – DPS  

 

5. Exkurze:  

 Žáci třídy oboru OZS, DOD firmy PL, spol. s.r.o., Velké Meziříčí 

 Žáci tříd 1. O, 1. M – BDS Velká Bíteš 

 Žáci 1. E, 2. E, bioplynová stanice Křižanov a Dolní Heřmanice 

 Žáci 1. E, 2. E, 1. V. veletrh Ampér 2022 

 

6. Praxe žáků: 

       Na smluvních pracovištích následujících firem: 

 Elektromontáže Pavel Tesař, Budišov 

 VÝTAHY, s. r. o., Velké Meziříčí 

 BUILDING centrum – HSV Velké Meziříčí 

 PETNet Petráveč 

 Draka Kabely Velké Meziříčí 

 CELETO CZ Netín 

 Renova Malec - Kadlec s. r. o., Stránecká Zhoř 

 Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 

 Forest Meri, s. r. o., Brno 

 AGRO Záblatí a.s., Záblatí 
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 Zemědělské družstvo Oslavice 

 Věra Řezníčková, Rohozná  

 Jiří Kejda, Nová Ves 

 Družstvo Vysočina Janovice 

 P&L Velké Meziříčí 

 ZDAR a.s. Žďár nad Sázavou, pobočka Velké Meziříčí 

 AGROCENTRUM ZS Stránecká Zhoř 

 ZD Budišov 

 Zdeněk Kavka Horní Radslavice 

 HOD Jabloňov – Ruda 

 Dvořák Truck – servis Velké Meziříčí 

 Ing. Jaroslav Hajátko, Vatín 

 HOD Dolní Heřmanice 

 Autocolor Velké Meziříčí 

 Horácké autodružstvo Velké Meziříčí 

7. Soutěže:  

– Regionální kolo jízdy zručnosti 2022 – 4. 5. 2022 Světlá nad Sázavou – 3 žáci -   

             3. místo Tomáš Stejskal 2. O 

 Mistrovství republiky v Jízdě zručnosti s traktorem – 9. 6. 2022 – 2. místo Tomáš 

Stejskal 2. O 

 Celonárodní soutěž Opravář zemědělských strojů – 21. 4. 2022 – žák Jakub Panáček 

3. O 

 O zlatý pohár Linde ve Frýdku Místku – neuskutečnila se  

 Enersol 2022 – Vzdělávací projekt na téma obnovitelných zdrojů energie 

 

8. Kurzy: 

 Žáci třídy:  2. O – ZK 111 1.1 - 16 žáků, 5 neúspěšně 

2. O – ZK 311 1.1 -   6 žáků, 2 neúspěšně 

3. O – ZK 311 1.1 - 10 žáků, všichni úspěšně 

3. O – ZK 135 1.1 -   8 žáků, všichni úspěšně 

3. V – ZK 135 1.1 -   3 žáci, všichni úspěšně 

 

9. Sociální partneři:  

 Výtahy, s. r. o. Velké Meziříčí - spolupráce v oblasti výuky žáků 

 Město Velké Meziříčí, Jupiter Club Velké Meziříčí - pomoc při zajišťování akcí, 

nárazově  

 

10. Plnění ročních plánů:  

 Roční plány jsou vesměs dodržovány 
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Zpráva o činnosti odborného výcviku 
 

Odborný výcvik 26-51-H/01 Elektrikář 

Učitelé OV: Bc. Radomír Izdný, Ing. Miloslav Procházka, Ing. Zdeněk Hakl, Ph.D., 

  

1. Výuka: 

Metody: frontální, dialog, ilustrační, fixační, kontrolní, motivační 

Pomůcky: dle vybavení dílen a smluvních pracovišť 

Využívání audio techniky: dataprojektor, notebook, diagnostický program 

Materiální zabezpečení: dle vybavení dílen a smluvních pracovišť 

Plnění tematických plánů: tematické plány byly splněny 

 

2. Vnitřní evaluace: 

 soutěže v odborných dovednostech ve 2. a 3. ročníku se neuskutečnily se z důvodů 

špatné docházky žáků a výuka se zaměřila na doučování žáků z období pandemie 

 

3. Vnější evaluace: 

 reprezentace školy na soutěžích se neuskutečnila z důvodu velmi slabých znalostí 

žáků 

 

4. Školení – DVPP a odborné:  

 periodické školení řidičů (Bc. Izdný) 

 školení – inkluze  - obnovení Vyhlášky č. 50/1978, Sb. (Bc. Izdný) 

 periodické školení na zdvihací zařízení (Bc. Izdný) 

 periodické školení na vysokozdvižné vozíky (Bc. Izdný) 

 

5. Exkurze:  

- Bioplynová stanice HOD Dolní Heřmanice 

- Bioplynová stanice ZD „Křižanovsko“ Křižanov 

- veletrh AMPÉR 2022 Brno 

 

6. Praxe žáků: 

 Elektromontáže Pavel Tesař, Budišov 

 VÝTAHY, s. r. o., Velké Meziříčí 

 BUILDING centrum – HSV Velké Meziříčí 

 PETNet Petráveč 

 Draka Kabely Velké Meziříčí 

 CELETO CZ Netín 

 

7. Projekty, rozvojové a mezinárodní programy:  

- ENERSOL 2022 

- IKAP 2 - kroužek Elektrotechniky  

 

8. Soutěže: Z důvodu velmi nízkých znalostí a dovedností žáků se nezapojili. 

 

9. Přednášky, školení:  

 BOZP v OV a na smluvních pracovištích, škola a školní dílny, září 2021, jednodenní 
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10. Akce, prezentace: Festivaly vzdělávání Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí  

 

11. Sociální partneři:  

 Město Velké Meziříčí, Jupiter Club Velké Meziříčí - pomoc při zajišťování akcí, 

nárazově  

 VÝTAHY, s. r. o., Velké Meziříčí 

 

12. Plnění ročních plánů:  

 hodinově i tematicky byly splněny  

 dovybavení pomůckami 
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Odborný výcvik Opravář zemědělských strojů 

Učitelé OV:   Václav Crkal, Bc. Radomír Izdný, Radim Teplý, Ing. Jaroslav Mošner 

 

1. Výuka: 

Metody: frontální, dialog, ilustrační, fixační, kontrolní, motivační 

Pomůcky: dle vybavení dílen a smluvních pracovišť 

Využívání audio techniky: dataprojektor, notebook 

Materiální zabezpečení: dle vybavení dílen a smluvních pracovišť 

Plnění tematických plánů: tematické plány byly splněny 

 

2. Vnitřní evaluace: 

 soutěže v odborných dovednostech v 1. - 3. ročníků se neuskutečnily, protože se 

výuka zaměřila na doučování žáků z období pandemie 

 

3. Vnější evaluace: 

 reprezentace školy na soutěžích 

 

4. Školení – DVPP a odborné:  

 periodické školení řidičů (Crkal, Bc. Izdný, Ing. Pohanka, Ing. Mošner, Teplý) 

 školení – inkluze Crkal, Bc. Izdný, Ing. Pohanka, Ing. Mošner, Teplý)  

 periodické školení na zdvihací zařízení (Crkal, Bc. Izdný, Ing. Pohanka, Teplý) 

 periodické školení na vysokozdvižné vozíky (Bc. Izdný, Teplý) 

 

5. Exkurze:  

 Agrostroj Pelhřimov – 2. ročník Opravář zemědělských strojů 

 BDS s.r.o. Velká Bíteš – 1. ročník 

 

6. Praxe žáků: 

 Renova Malec - Kadlec s. r. o., Stránecká Zhoř 

 Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 

 Forest Meri, s. r. o., Brno 

 AGRO Záblatí a.s., Záblatí 

 Zemědělské družstvo Oslavice 

 Věra Řezníčková, Rohozná  

 Jiří Kejda, Nová Ves 

 Družstvo Vysočina Janovice 

 P&L Velké Meziříčí 

 VÝTAHY s. r. o., Velké Meziříčí 

 ZDAR a.s. Žďár nad Sázavou, pobočka Velké Meziříčí 

 AGROCENTRUM ZS Stránecká Zhoř 

 ZD Budišov 

 Zdeněk Kavka Horní Radslavice 

 HOD Jabloňov – Ruda 

 Dvořák Truck – servis Velké Meziříčí 

 Ing. Jaroslav Hajátko, Vatín 

 HOD Dolní Heřmanice 
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 Draka Kabely Velké Meziříčí 

 

7. Soutěže:  
Regionální kolo jízdy zručnosti 2022 – 4. 5. 2022 Světlá nad Sázavou – 3 žáci  

             3. místo Tomáš Stejskal 2. O 

 Mistrovství republiky v Jízdě zručnosti s traktorem – 9. 6. 2022 – 2. místo Tomáš 

Stejskal 2. O 

 Celonárodní soutěž Opravář zemědělských strojů – 21. 4. 2022 – žák Jakub Panáček 

3. O 

8. Kurzy: 

 autoškola T, B, C (2. O a 3. O) 

 svářečské kurzy ZK 111 1.1., ZK 135 1.1., ZK 311 1.1. (2. O a 3. O) 

 

9.  Přednášky, školení:  

 BOZP v OV a na smluvních pracovištích, škola a školní dílny, září 2021, jednodenní  

10.  Akce, prezentace: Festivaly vzdělávání Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí 

  

11.    Sociální partneři:  

 Město Velké Meziříčí, Jupiter Club Velké Meziříčí - pomoc při zajišťování akcí, 

nárazově  

 Renova Malec - Kadlec s. r. o., Stránecká Zhoř 

 P&L Velké Meziříčí 

 

12. Plnění ročních plánů:  

 hodinově i tematicky byly splněny  

 dovybavení pomůckami 
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Odborný výcvik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Učitelé OV:   Václav Crkal, Stanislav Krejčí  

 

1.    Výuka: 

Metody: frontální, dialog, ilustrační, fixační, kontrolní, motivační 

Pomůcky: dle vybavení dílen a smluvních pracovišť 

Využívání audio techniky: dataprojektor, notebook 

Materiální zabezpečení: dle vybavení dílen a smluvních pracovišť 

Plnění tematických plánů: tematické plány byly splněny 

 

2.    Vnitřní evaluace: 

 soutěže v odborných dovednostech ve 2. a 3. ročníku se neuskutečnily, protože se 

výuka zaměřila na doučování žáků z období pandemie 

3.    Vnější evaluace: 

 reprezentace školy na soutěžích 

4.    Školení – DVPP a odborné:  

 periodické školení řidičů (Crkal) 

 

5.    Exkurze:  

 veletrh AMPÉR 2022 Brno 

 

6.    Praxe žáků: 

 VÝTAHY, s. r. o., Velké Meziříčí 

 

7.     Soutěže: Žáci se nezúčastnili žádné soutěže. 

  

8.  Přednášky, školení:  

 BOZP v OV a na smluvním pracovišti, škola a školní dílny, září 2021, jednodenní  

9.  Akce, prezentace: Festivaly vzdělávání Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí 

  

10.  Sociální partneři:  

 Město Velké Meziříčí, Jupiter Club Velké Meziříčí - pomoc při zajišťování akcí, 

nárazově  

  VÝTAHY, s. r. o., Velké Meziříčí 

11. Plnění ročních plánů:  

 hodinově i tematicky byly splněny  
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Odborný výcvik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

Učitelé OV:  Radim Teplý   

 

1.    Výuka: 

Metody: frontální, dialog, ilustrační, fixační, kontrolní, motivační 

Pomůcky: dle vybavení dílen a smluvních pracovišť 

Využívání audio techniky: dataprojektor, notebook 

Materiální zabezpečení: dle vybavení dílen a smluvních pracovišť 

Plnění tematických plánů: tematické plány byly splněny 

 

2.    Vnitřní evaluace: --- 

3.    Vnější evaluace: ve 2. pololetí někteří žáci pracovali na smluvních pracovištích 

Autocolor  

       Velké Meziříčí a Horácké autodružstvo Velké Meziříčí 

 

4.    Školení – DVPP a odborné:  

 periodické školení řidičů (Teplý) 

 Intercars Velké Meziříčí (Teplý) 

 

5.    Exkurze:  

 BDS s.r.o. Velká Bíteš – 1. ročník 

6.    Praxe žáků: 

 Autocolor Velké Meziříčí 

 Horácké autodružstvo Velké Meziříčí 

 

7.     Soutěže: Žáci se nezúčastnili žádné soutěže. 

 

8.  Přednášky, školení:  

 BOZP v OV a na smluvních pracovištích, škola a školní dílny, září 2021, jednodenní  

9.  Akce, prezentace: Festivaly vzdělávání Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí 

  

10.   Sociální partneři:  

 Město Velké Meziříčí, Jupiter Club Velké Meziříčí - pomoc při zajišťování akcí, 

nárazově  

11. Plnění ročních plánů:  

 hodinově i tematicky byly splněny  
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Odborný výcvik Kuchař - číšník 

Učitelé OV:  Mgr. Gabriela Bibrová, Marie Dvořáková 

 

1. Výuka: 

Metody: frontální, dialog, ilustrační, kontrolní, situační 

Pomůcky: odborné pomůcky dle vybavení cvičných kuchyněk a smluvních pracovišť 

Využívání audio techniky: ano 

Materiální zabezpečení: vyhovující 

Plnění tematických plánů: tematické plány byly splněny 

 

2. Vnitřní evaluace: 

 soutěže v odborných dovednostech v 1., 2. a 3. ročníku v rámci skupin i ročníků 

 

3. Vnější evaluace:  

Výuka části odborného výcviku na pracovištích praxe – hodnotící dotazník vyplňují žáci, 

partneři i škola. 

 

4. Školení – DVPP:  

 Bakalářské studium – Marie Dvořáková   

 Barista Latte Art – Mgr. Gabriela Bibrová 

5. Exkurze: 

 exkurze a prohlídky provozoven před zahájením praxe na smluvních pracovištích 

 firma Sonnentor Čejkovice, valtické vinařství, Hotel Anton Florian Valtice 1. – 3. 

ročník 

 Hotel Jelínkova vila a Malostranský pivovar – 2. ročník 

 Restaurace Jéčko – ukázka provozu, 1. ročník 

 Restaurace Formanka – ukázka provozu, 3. ročník 

 

6.    Semináře:   

V průběhu roku se konaly semináře Gastroakademie: 

 kurz Sushi 

 kurz Mořské ryby 

 kurz Sladkovodní ryby 

7.  Praxe žáků: 

 Nový Svit Velké Meziříčí 

 Jelínkova vila Velké Meziříčí 

 Passage Velké Meziříčí 

 Restaurace Jéčko Velké Meziříčí 

 Školní kuchyň HŠ a SOŠŘ 

Gastroakademie – praxe:  

 Jelínkova vila Velké Meziříčí  

 Tři Knížata Jihlava 

 Buena Vista JIhlava  

 Radniční Jihlava  
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8.  Projekty, rozvojové a mezinárodní programy: 

 Kulinářské umění 

 Gastroakademie 

 IKAP II 

 

9.  Soutěže:  

6. 11. 2021 Trophé Mille Jihlava 

16. – 17. 10. 2021 Moravský cukrářský šampionát, Olomouc 

11. 11. 2021 Rio Mare – svačina roku Praha 

28. 11. 2021 Junior Flair Competition – Brno Abzac 

1. 12. 2021 Školní soutěž „O zlatou vařečku“ – 2. ročník 

21. – 22. 2. 2022 New Generation Flair, Řím 

5. 4. 2022  Kuchař Vysočiny Havlíčkův Brod 

20. 4. 2022 Czech Bartenders Team Challenge, Brno Abzac 

11. 5. 2022 Wokrshop + soutěž baristů, HŠ Třebíč 

31. 5. 2022 Gastronomické soutěže – barman, barista, HŠ Světlá a SOŠŘ 

 

10.  Kurzy: 

Kurz Termín Rozsah Poznámka 

Barista 15. – 16. 11. 2021 2 dny  

Barista Latte Art 11. 1. 2022 1 den  

Sushi 21. 3. 2022 1 den  

Barmanský kurz  28. 2. – 4. 3. 2022 5 dnů  

Barmanský kurz Flair 4. 4. – 8. 4. 2022 5 dnů  

Sommelier KADET 11. – 12. 4. 2022 2 dny  

 

Jednodenní odborné workshopy 

Téma Termín Rozsah Poznámka 

Dort pro každého  10. 2. 2022, 15:00 hod. 4 hodiny pro veřejnost 

Dort pro každého  23. 2. 2022, 15:00 hod. 4 hodiny pro veřejnost 

Dort pro každého  10. 3. 2022, 15:00 hod. 4 hodiny pro veřejnost 

Makronky 15. 3. 2022, 15:00 hod. 4 hodiny pro veřejnost 

Makronky 17. 3. 2022, 15:00 hod. 4 hodiny pro veřejnost 

Makronky 29. 3. 2022, 15:00 hod. 4 hodiny pro veřejnost 

Makronky 12. 4. 2022, 15:00 hod.  4 hodiny pro veřejnost 

Vegetariánská kuchyně (Nestlé) 17. 5. 2022, 10:00 hod.  3 hodiny pro žáky školy 

 

11.  Akce školní rok:  

7. 9. 2021   Den zdraví Velké Meziříčí – prezentace školy 

17. 9. 2021   Cestářské rodeo – krajské kolo, ŘSD Jihlava 

4. 10. 2021   Cestářské rodeo – celostátní kolo, ŘSD Jihlava 

20. – 21. 10. 2021  Festival vzdělávání, Hodonín 
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21. 10. 2021   Festival vzdělávání - Didacta, Třebíč 

26. 10. 2021   Festival vzdělávání, Havlíčkův Brod  

2. 11. 2021   Festival vzdělávání, Pelhřimov 

3. 11. 2021   Festival vzdělávání, Velké Meziříčí 

6. 11. 2021   Tropheé Mille – finál, soutěž týmu 

11. 11. 2021   Festival vzdělávání, Žďár nad Sázavou 

12. 11. 2021   Festival vzdělávání, Jihlava 

1. 12. 2021   Den otevřených dveří  

 prosinec   Příprava na Vánoční výstavu, Jupiter club - zrušeno 

13. 12. – 17. 12. 2021  Cukroví bez starostí – pečení na zakázku 

21. 1. 2022   Odpoledne otevřených dveří 

1. 3. 2022   Raut Policie ČŘ – otevření nové služebny ve VM 

23. 3. 2022   Žluto – modrý den, pomoc Ukrajině – školní akce 

4. 4. 2022   Velikonoční výstava, Jupiter club 

6. 4. 2022   Raut Sportovec Jihlavska 

29. 4. 2022   Koláče na zakázku – Jihlavské listy 

30. 4. 2022   Obsluha svatba Hotel Anton Florian Valtice  

13. 5. 2022   Raut pro rodiče, třída 3. A 

19. 5. 2022   Raut Vodárenská Žďár nad Sázavou 

21. 5. 2022   Catering obec Plandry 

16. – 20. 5. 2022  Příprava občerstvení maturitní komise 

24. – 27. 5. 2022  Příprava občerstvení maturitní komise 

31. 5. 2022   Gastronomické soutěže – barman, barista 

15. 6. 2022   Víceboj na Světlé – soutěž pro žáky ZŠ 

15. 6. 2022   Občerstvení  - schůzka rodičů budoucích 1. ročníků 

11. 6. 2022   Obsluha svatba Hotel Anton Florian Valtice  

17. 6. 2022   Raut ŘSD – předání auta, Jihlava 

 

12.  Závěrečné zkoušky   

Konalo 6 žáků, z toho 2 prospěli s vyznamenáním, 3 prospěli, 1 neprospěl.  

 

13.  Sociální partneři:  

 Město Velké Meziříčí, Jupiter Club Velké Meziříčí, pomoc při zajišťování akcí, 

nárazově  

 Svaz žen Velké Meziříčí, spolupráce při pořádání akcí, průběžně 

 1. a 2. ZŠ, motivace žáků pro daný obor, návštěvy školy  

 Kociánka – dětské středisko Březejc 

 

14.  Plnění ročních plánů:  

 tematicky byly splněny ve všech ročnících 
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Zpráva o plnění ročního realizačního plánu EVVO 
 

Koordinátorka EVVO: Mgr. Alena Dvořáková 

Zpráva koordinátorky EVVO vychází z „Ročního realizačního plánu EVVO“ ze dne 

3. září 2020. Roční plán byl dle možností průběžně plněn a aktualizován. 

září – říjen 

 7. září 2021 – účast na Dni zdraví – „Hledej zdraví v přírodě“, prezentace a prodej 

domácích produktů, Velké Meziříčí, vyučující odborných předmětů, vybraní žáci 

 třídnické hodiny – připomenutí zásad třídění odpadů, úspory energií, třídní učitelé 

listopad - prosinec 

 příprava a práce na projektu ENERSOL, název práce: „Šetrnost“, vyučující odborných 

předmětů, 2 žáci 1. E, M 

 třídnické hodiny – připomenutí zásad třídění odpadů, úspory energií, třídní učitelé 

leden  

 práce na projektu ENERSOL, název práce: „Šetrnost“, vyučující odborných předmětů, 

2 žáci 1. E, M 

 19. ledna 2022 - odevzdání práce „Šetrnost“, vyučující odborných předmětů, 2 žáci 

1. E, M 

únor 

 aktualizace seznamu pomůcek a literatury k výuce EVVO – kabinet chemie, 

koordinátorka EVVO 

březen – duben 

 třídnické hodiny – připomenutí zásad třídění odpadů, úspory energií, třídní učitelé 

 20. 4. 2022 – účast na projektu „Čistá Vysočina“, Velké Meziříčí, žáci 2. A, 

třídní učitelka 2. A, koordinátorka EVVO 

 úklid v areálu školy, učitelé TV, žáci 

květen 

 3. 5. 2022 účast na ekologickém výukovém programu „Víme, co jíme“ ve spolupráci 

se střediskem Chaloupky o. p. s, žáci 2. A, třídní učitelka 2. A, koordinátorka EVVO 

 25. 5. 2022 Exkurze – Čistírna odpadních vod, Velké Meziříčí; 17 žáků ze tříd 1. A, 

1. O, M; třídní učitelka 1. O, M, vyučující ZPV 

červen 

 8. 6. 2022 Exkurze – Jelínkova vila – pivovar, Velké Meziříčí, 6 žáků třídy 2. K, 

vyučující odborných předmětů, asistentka pedagoga 

 15. 6. 2022 Exkurze – Čistírna odpadních vod, Hasičský záchranný sbor 

Velké Meziříčí; 15 žáků třídy 2. O, vyučující chemie, vyučující odborných předmětů 

 15. 6. 2022 Víceboj na Světlé – kdo si hraje, nezlobí, organizováno pro žáky 

základních škol, určení vyučující, žáci 

 20. – 24. 6 Sportovně turistický kurz, 28 žáků z 1. – 3. ročníku HŠ, vyučující tělesné 

výchovy, třídní učitelka 1. A, vyučující odborných předmětů 

 28. června 2022 - vyhodnocení ročního plánu EVVO – koordinátorka EVVO 

Průběžně byla zařazována témata s ekologickou tématikou do výuky biologie a ekologie, 

základů ekologie a biologie a průřezové téma EVVO do výuky příslušných předmětů. 

Celkové hodnocení: 

Roční realizační plán EVVO pro rok 2021/2022 byl dodržen, většina aktivit proběhla podle 

plánu, některé akce byly aktualizovány. 



HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí      Výroční zpráva 2021/2022 

105 

 

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
  

Inspekční činnost ve školním roce 2021/2022 neproběhla. 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ   
za kalendářní rok 2021 

 

 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady v Kč 42 443 247,30 1 069 893,26 

Materiál celkem 1 886 350,90 247 988,44 

z toho:   

knihy, učební pomůcky 92 244,05 0,00 

Potraviny                    568 686,70 134 700,51 

PHM 116597,57                    5 189,72 

Energie celkem: 2 161 011,70                228 753,38 

z toho:   

voda 405 666,92 76 317,08 

plyn 1 158 591,49 39 639,12 

elektrická energie 596 753,29 112 797,18 

Prodané zboží (recepce, bufet) 25 945,88 0,00 

Opravy a údržba 907 732,10 159 161,11 

Cestovné                    11 447,00 0,00 

Náklady na reprezentaci 6 903,00 0,00 

Služby celkem: 1 964 086,55 28 295,33 

z toho:   

poštovné 11 052,00 40,00 

telekomunikační služby (internet, telefon) 305 322,93 0,00 

Mzdové náklady (včetně OON) 23 545 938,00 301 135,00 

Zákonné sociální pojištění (OSSZ, ZP) 7 654 937,00 94 827,00 

Jiné sociální pojištění (úrazové pojištění) 94 775,00 1 622,00 

Zákonné sociální náklady (FKSP) 453 509,00 5 611,00 

Jiné soc. náklady (školení, ochranné pomůcky) 111 088,29 0,00 

Jiné soc. náklady (vzdělávání) 48 091,60 0,00 

Silniční daň 4 212,00 863,00 

Jiné daně a poplatky 10 125,00 0,00 

Smluvní pokuty, úroky z prodlení jiné pokuty 0,00 0,00 

Tvorba fondů 180 331,40 0,00 

Odpisy 1 892 158,00 1 637,00 

Opravné položky 0,00 0,00 

Ostatní náklady z činností 28 388,83 0,00 

Kurzové ztráty 14 618,63 0,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 446 335,09 0,00 

 

 

 

 

 

 



HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí      Výroční zpráva 2021/2022 

107 

 

 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Výnosy v Kč 42 601 886,41 1 173 135,27 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 23 189,00 85 550,00 

Výnosy z prodeje služeb (stravné, ubytování 

DM,..) 860 186,28 828 881,71 

Výnosy z pronájmu 0,00 258 703,56 

Výnosy z prodaného zboží (recepce, bufety) 49 869,00  

Jiné výnosy z vlastních výkonů 3 600,00  

Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku 232 742,80                       33 140,50 

Čerpání fondů 132 843,60  

Ostatní výnosy z činnosti 168 081,49  

Úroky 1 861,82  

Kurzové zisky 1 832,52  

Dotace na činnost: 41 127 680,30  

z toho:   

provozní dotace od zřizovatele               8 331 000,00  

dotace na přímé náklady od MŠMT 31 728 473,00   

ostatní dotace  3 715 548,68  

 

  

Výsledek hospodaření v Kč 158 639,11 103 242,01 
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Zasedání školské rady 

ZÁPIS č. 2/2021 

ze zasedání školské rady konané 2. prosince 2021 

Přítomni:      
• Lenka Augustová 

• Romana Rousová 

• Mgr. Zuzana Titzová 

 

Nepřítomni:  Mgr. Gabriela Bibrová, Josef Komínek, Ing. František Smažil    

 

Hosté zasedání: Mgr. Marie Lena Paľovová, ředitelka školy 

                            Mgr. Stanislav Svoboda, zástupce ředitelky školy 

                            Ing. Jaroslav Mošner, vedoucí učitel praktického vyučování 

 

Program jednání: 

• Informace ředitelky školy  

• Informace zástupce školy 

• Informace vedoucího praktického vyučování 

 

Průběh schůze: 

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Zuzana Titzová, která přivítala členy ŠR 

a seznámila přítomné s programem jednání. 

 

Ad 1) Informace ředitelky školy 

Zpráva ředitelky školy o stavu a průběhu 1. pololetí školního roku 2021/2022: 

- informace o finančním hospodaření školy v roce 2021 

- informace o počtu žáků a zaměstnanců školy v tomto školním roce 

- informace o průběhu schůzek rodičů konaných od 16. 11. 2021 formou online 

- plánované akce na následující období 

Ad 2) Informace zástupce školy 

- informace o Dni otevřených dveří, který se konal 1. 12. 2021 

- informace o termínech maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 

 

Ad 3) Informace vedoucího praktického vyučování 

- oprava areálu dílen na Zahradní ulici dokončena – 25. 11. 2021 firma předala dílo 

- 14. 12. 2021 kolaudace opravených dílen 

- na Dni otevřených dveří 1. 12. 2021 byl zvýšený zájem o obory výtahář, elektrikář 

- 21. 1. 2021 proběhnou zkoušky svářečů 

- firma Renova Malec – Kadlec, s. r. o. odřekla praxe žáků kvůli epidemii Covid – 19 

- elektrikáři začali chodit na praxi do firmy BULDING centrum – HSV, s. r. o. 

- příští rok se uskuteční renovace spodních dílen – šatny,… 

- pro automechaniky bylo pořízeno nové nářadí 

- pracoviště praxí OV – nová pracoviště 

Usnesení 

Školská rada ve složení (prezenční listina) na svém druhém zasedání dne 2. 12. 2021: 

 

• Vzala na vědomí zprávu ředitelky školy o stavu a průběhu 1. pololetí školního roku 

2021/2022. 
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• Vzala na vědomí informace zástupce ředitelky školy o vzdělávání v průběhu 1. pololetí 

školního roku 2021/2022. 

• Vzala na vědomí informace vedoucího praktického vyučování o praktickém vyučování 

v průběhu 1. pololetí školního roku 2021/2022. 

• Schválila, že další zasedání školské rady se uskuteční v květnu 2022. 

 

 

Velké Meziříčí 2. 12. 2021   

           

Zapsala: Mgr. Zuzana Titzová 
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ZÁPIS č. 3/2022 

ze zasedání školské rady konané 20. dubna 2022 

Přítomni:      
• Lenka Augustová 

• Romana Rousová 

• Mgr. Zuzana Titzová 

 

Nepřítomni: Mgr. Gabriela Bibrová, Josef Komínek, Ing. František Smažil    

 

Hosté zasedání: Mgr. Marie Lena Paľovová, ředitelka školy 

                           Mgr. Stanislav Svoboda, zástupce ředitelky školy 

                           Ing. Jaroslav Mošner, vedoucí praktického vyučování 

 

Program jednání: 

• Informace ředitelky školy  

• Informace zástupce školy 

• Informace vedoucího praktického vyučování 

 

Průběh schůze: 

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Zuzana Titzová, která přivítala členy ŠR 

a seznámila přítomné s programem jednání. 

 

Ad 1) Informace ředitelky školy 

Zpráva ředitelky školy o stavu a průběhu 2. pololetí školního roku 2021/2022: 

- informace o finančním hospodaření školy v roce 2022 – výnosy jsou z hlavní 

i doplňkové činnosti 

- největší prostředky jdou na mzdy, energie, naftu, opravy budov, službové položky – 

úklid, IT… 

- doučování žáků - financováno z Plánu národní obnovy – použito na doučování žáků 

v praktických činnostech, ze šablon – hlavně maturitní ročníky, dohání se vše, co se 

zameškalo distanční výukou – i komunikace s rodiči 

- informace o průběhu třídních schůzek rodičů konaných 13. 4. 2022  

- již podruhé neproběhl ples školy, a tak si 4. A uspořádala maturitní večírek 

s šerpováním 

- proběhlo několik dotazníkových šetření pro žáky 

- kurzy pro veřejnost – dorty, makronky – se setkaly s velkým zájmem a budou 

pokračovat i v příštím školním roce 

- připravuje se úprava webových stránek školy 

Ad 2) Informace zástupce školy 

- 2. 4. 2022 se psaly maturitní písemky z CEJ – začátek maturit 

- od letošního roku písemné maturitní práce z CEJ organizuje škola 

- v týdnu od 2. 5. 2022 se budou psát maturanti státní didaktické testy z CEJ, MAT 

a cizích jazyků 

- ústní maturitní zkoušky začnou 16. 5. 2022 

- studium maturitních ročníků končí v pátek 29. 4. 2022 

- v červnu se uskuteční závěrečné zkoušky 3. ročníků učebních oborů – písemné, 

praktické, ústní 

- v květnu a červnu bude škola organizovat akce pro veřejnost 

- v dubnu proběhly přijímací zkoušky na obor hotelnictví a na nástavbové studium 
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Ad 3) Informace vedoucího praktického vyučování 

- rekonstrukce dílen téměř dokončena 

- koncem dubna dodány nové skříňky pro žáky 

- od května začne rekonstrukce spodních dílen – rozpočet 10 milionů Kč, hotovo do 

konce září 2022, v současnosti probíhá výběrové řízení 

- nákup nového nářadí pro žáky 

- ve škole schválená rekonstrukce elektro, rekonstrukce odsávání 

- výuka žáků – doučování, svařování, autoškola 

- účast na soutěžích – opravář zemědělských strojů, zručnost 

- nová pracoviště pro elektrikáře 2. i 3. ročníků – Petráveč, Building Velké Meziříčí, 

Autocolor Šoukal, HAD Velké Meziříčí 

 

Usnesení 

Školská rada ve složení (prezenční listina) na svém třetím zasedání dne 20. 4. 2022: 

• Vzala na vědomí zprávu ředitelky školy o stavu a průběhu 2. pololetí školního roku 

2021/2022. 

• Vzala na vědomí informace zástupce ředitelky školy o vzdělávání v průběhu 2. pololetí 

školního roku 2021/2022. 

• Vzala na vědomí informace vedoucího praktického vyučování o praktickém vyučování 

v průběhu 2. pololetí školního roku 2021/2022. 

• Schválila, že další zasedání školské rady se uskuteční v listopadu 2022. 

 

Velké Meziříčí 20. 4. 2022   

 

Zapsala: Mgr. Zuzana Titzová 
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Spolupráce se sociálními partnery 

Při realizaci školního vzdělávacího programu se škola opírá o spolupráci se sociálními 

partnery, fyzickými a právnickými osobami. V souladu s § 65 školského zákona uzavírá škola 

s těmito partnery smlouvy k zajištění odborné praxe, učební praxe a odborného výcviku žáků, 

zprostředkování moderních technologií, zajištění podkladů pro zpracování závěrečných 

maturitních prací, při uskutečňování exkurzí, soutěží, společenských akcí, kurzů, besed 

a přednášek pro žáky a firemních tréninků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

Někteří přispívají sponzorskými dary na školní aktivity. Spoluprací se sociálními partnery 

škola získává zpětnou vazbu o úrovni kompetencí žáků a učitelů, ve kterých mohou sdělit své 

požadavky na inovaci vzdělávacího procesu. 

 

Praxe žáků konaná na smluvních pracovištích 

Obor Hotelnictví 

 Hotel International Brno 

 Quality Hotel Brno Exhibition  

 Resort Svatá Kateřina, Počátky 

 recepce a bufet školy 

Obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 VÝTAHY, s. r. o., Velké Meziříčí 

Obor Elektrikář 

 Elektromontáže Pavel Tesař, Budišov 

 VÝTAHY, s. r. o., Velké Meziříčí 

 BUILDING centrum – HSV Velké Meziříčí 

 PETNet Petráveč 

 Draka Kabely Velké Meziříčí 

 CELETO CZ Netín 

Obor Kuchař – číšník 

 Nový Svit Velké Meziříčí 

 Jelínkova vila Velké Meziříčí 

 Passage Velké Meziříčí 

 Restaurace Jéčko Velké Meziříčí 

 Školní kuchyň HŠ a SOŠŘ 

Gastroakademie – praxe:  

 Jelínkova vila Velké Meziříčí  

 Tři Knížata Jihlava 

 Buena Vista Jihlava  

 Radniční Jihlava  

Obor Opravář zemědělských strojů 

 Renova Malec - Kadlec s. r. o., Stránecká Zhoř 

 Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí 

 Forest Meri, s. r. o., Brno 

 AGRO Záblatí a.s., Záblatí 
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 Zemědělské družstvo Oslavice 

 Věra Řezníčková, Rohozná  

 Jiří Kejda, Nová Ves 

 Družstvo Vysočina Janovice 

 P&L Velké Meziříčí 

 VÝTAHY s. r. o., Velké Meziříčí 

 ZDAR a.s. Žďár nad Sázavou, pobočka Velké Meziříčí 

 AGROCENTRUM ZS Stránecká Zhoř 

 ZD Budišov 

 Zdeněk Kavka Horní Radslavice 

 HOD Jabloňov – Ruda 

 Dvořák Truck – servis Velké Meziříčí 

 Ing. Jaroslav Hajátko, Vatín 

 HOD Dolní Heřmanice 

 Draka Kabely Velké Mez 

 

Obor Mechanik opravář motorových vozidel 

 Autocolor Velké Meziříčí 

 Horácké autodružstvo Velké Meziříčí 

 

Cateringové společnosti a studia 

 Asociace číšníků a sommelierů 

 Bohemia Sekt 

 CZECH CARVING STUDIO Luďka Procházky 

 Czech Bartenders Association 

 NcM Vzdělávací středisko 

 Proficatering Praha 

 Studiové cukrářství Pavlíny Bersziové 

 R&B Gastronomy s.r.o., Praha 1 

Zahraniční partneři 

 Confcommercio San Benedetto del Tronto, Itálie 

 Stredná odborná škola Šurany, SR 

 Hotel Stegna – ostrov Rhodos – zajišťující odbornou praxi žákům, Řecko 

 Hotel Kalithea – ostrov Rhodos – zajišťující odbornou praxi žákům, Řecko 

 Hotel Rhodos – ostrov Rhodos – zajišťující odbornou praxi žákům, Řecko 

 Dartmouth Golf and Country Club – Dartmouth – zajišťující odb. praxi žákům, VB 

 Duke of Cornwall Hotel – Plymouth – zajišťující odbornou praxi žákům, VB 

 Hotel Campanile – Paříž – zajišťující odbornou praxi žákům, Francie 

 Hotel Avena – Liptovský Mikuláš – zajišťující odbornou praxi žákům – SR 

Další instituce 

 ACET (preventivní činnost) – Bc. F. Krampota (Chrudim), p. Řehák 

 Asociace školních sportovních klubů 

 Centrum prevence K-NOE Třebíč 

 Centrum prevence Ponorka ve Žďáru nad Sázavou 

 Centrum prevence Vrakbar Jihlava 

 CK KOMPAS TOUR Jihlava 

 Dům dětí a mládeže DOZA Velké Meziříčí 
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 Chaloupky Velké Meziříčí 

 Junior Achievement 

 Jupiter Club Velké Meziříčí 

 Městská knihovna Velké Meziříčí  

 Městská policie Velké Meziříčí 

 MÚ Velké Meziříčí, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 Muzeum Velké Meziříčí 

 Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

 Pedagogicko-psychologická poradna ve Žďáru nad Sázavou, pobočka Velké Meziříčí  

 Policie České republiky, oddělení Velké Meziříčí 

 Regionální tisk, média (Velkomeziříčsko, NovinyVM, Medřičské listy) 

 Středisko výchovné péče Velké Meziříčí 

 Školy ve Velkém Meziříčí a okolí 

 Úřad práce ve Velkém Meziříčí a Žďáru nad Sázavou 

 Vysočina Tourism 

 Wellmez – nízkoprahové centrum Velké Meziříčí 
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Přílohy 
 

Fotokopie protokolů: kontroly, revize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


