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Základní údaje o škole
Název školy:

Střední odborná škola, Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Sídlo školy:

Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo

Zřizovatel školy:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Ředitel školy:

Ing. Josef Brouček

Kontakty:

telefon
e-mail
www
datová schránka

515 225 280, 515 248 539
sekretariat@sos-znojmo.cz
sos-znojmo.cz
ymam9pf

Školská rada:
Školská rada se skládá z devíti členů. Složení je následující: tři pedagogičtí pracovníci, tři
členové jmenovaní zřizovatelem, dva zákonní zástupci nezletilých žáků a jeden zletilý žák.
Předsedkyní školské rady je Ing. Helena Rokoská, která zastupuje pedagogické pracovníky
školy.
Činnost školské rady je vymezena § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Charakteristika školy:
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, se nachází v blízkosti
centra města Znojma.
Škola poskytuje vzdělávání v oblasti zemědělské prvovýroby, potravinářské výroby a odvětví
služeb. Byla jmenována Centrem odborného vzdělávání pro zemědělství Jihomoravského kraje
a Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství České republiky. Tato jmenování
zabezpečují škole možnosti nákupu moderních pomůcek a výměnu zkušeností.
Mimo vzdělávání zabezpečuje škola stravování a ubytování. Stravování umožňujeme
v moderní jídelně umístěné v hlavní budově školy. Je poskytováno buď jako celodenní pro
žáky ubytované v domovech mládeže, nebo poskytujeme pouze obědy. Zároveň nabízíme
možnost občerstvení ve školní výukové prodejně.
Pro žáky ze vzdálenějšího bydliště zajišťuje škola ubytování ve dvou domovech mládeže. Jeden
domov mládeže se nachází přímo v areálu školy, druhý na ulici Benjamina Kličky, který je jen
pár desítek metrů do centra města.
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
Ke studijním oborům ukončených maturitní zkouškou patří obory Agropodnikání a
Podnikání. Obor Podnikání je určen pro absolventy středního vzdělání s výučním listem. Ve
škole nabízíme denní formu tohoto oboru, která trvá dva roky.
6

Obory středního vzdělání s výučním listem
Část oborů je zaměřena na potravinářství a zemědělství. Jsou to obory Pekař, Cukrář, Řezník
– uzenář, Opravář zemědělských strojů, Zahradník a Zahradnické práce.
Pro oblast služeb připravuje škola žáky v oborech Kuchař – číšník a Prodavač.

Obrázek č. 1: Expozice oboru Pekař na První česko-rakouské zemědělské výstavě

1.1 Zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu
Hlavní budova školy, Dvořákova 19, Znojmo
Učebny ve škole
37
- z toho odborné
25
- tělocvična
1
Počet žáků k 30. 9. 2019
492
Školní jídelna, Dvořákova 19, Znojmo
Počet míst u stolů

100

Odloučené pracoviště, Hakenova 18 A, Znojmo
Pracoviště praktického vyučování pro obor Opravář zemědělských strojů:
Odborné učebny
8
Odloučené pracoviště, Výrobní 1, Znojmo – Přímětice
Pracoviště praktického vyučování pro obor Agropodnikání:
Učebny
4
- z toho odborné
2
Demonstrační hala
1
7

Odloučené pracoviště, Přímětická 68 A, Znojmo
Pracoviště praktického vyučování pro obory Zahradník, Zahradnické práce a Agropodnikání:
Odborné učebny
2
Skleníky
3
Součástí odloučeného pracoviště je výuková vinice a venkovní pozemky pro praktický nácvik
pěstování polních plodin a nácvik práce s mechanizačními prostředky.
Školní zahradnictví, Dvořákova 19, Znojmo
Pracoviště praktického vyučování pro obory Zahradník a Zahradnické práce:
Odborné učebny
1
Skleníky
3
Domov mládeže, Dvořákova 19, Znojmo
Počet ložnic
Kapacita ubytovaných

23
52

Domov mládeže, B. Kličky 1, Znojmo
Počet ložnic
Kapacita ubytovaných

33
92

Škola má potřebné prostory pro praktické i pro teoretické vyučování. Pro zabezpečení výuky
v provozních podmínkách využíváme také smluvní pracoviště praktického vyučování.

Obrázek č. 2: Moderní chemická laboratoř
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1.2 Plán práce na školní rok 2019/2020
Srpen
Porada vedení
Přípravný týden
Úvodní pedagogická porada

termín

zodpovídá

23. 8. 2019
13:00
26. 8. – 30. 8. 2019
26. 8. 2019
8:00

ředitel školy
vedení školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele, vyučující,
třídní učitelé
Ing. Filip, zástupci ředitele

Opravné zkoušky a přezkoušení
v náhradním termínu
Školení nastupujících učitelů a
zaměstnanců z BOZP a PO, GDPR
Porada předmětových a
metodických komisí (plány práce,
učební plány)
Porada vedení

26. 8. – 28. 8. 2019

Příprava tříd a přidělených nástěnek

do 30. 8. 2019

Pedagogická porada

30. 8. 2019

Odevzdání tematických plánů
Odevzdání plánů vých. poradců,
plánů vedoucích DM a plánů
školních metodiků prevence

30. 8. 2019
30. 8. 2019

Září
Slavnostní zahájení školního roku
Dvořákova 19
Školení BOZP a PO, organizace
výuky, školní řád
Opravné maturitní zkoušky
Schůzka s rodiči žáků 1. ročníků
Opravné závěrečné zkoušky

Porada vedení
Pedagogická porada
Výstava Znojemsko – zahrada
Moravy

26. 8. – 30. 8. 2019

zástupkyně ředitele,
předsedové komisí

do 30. 8. 2019

29. 8. 2019

2. 9. 2019

12:30

8:00

8:30

ředitel školy
třídní učitelé, zástupkyně
ředitele
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek

vedení školy

třídní učitelé, učitelé
praktického vyučování
písemná 2. - 6. 9. 2019 zástupkyně ředitele pro
praktická
9. 9. 2019 pedagogický úsek
ústní
10. 9. 2019
4. 9. 2019
16:00 zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
písemná
zástupkyně ředitele
4. 9. 2019
8:00
praktická
5. - 9. 9. 2019 7:00
ústní
17. 9. 2019
8:00
9. 9. 2019
13:00 ředitel školy
11. 9. 2019
14:30 zástupkyně ředitele,
třídní učitelé
12. 9. – 15. 9. 2019
VUOV pí Mrňová
2. 9. 2019
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Souhlasy žáků a pedagogů školy dle 13. 9. 2019
GDPR

zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek, třídní
učitelé
ředitel školy

Porada vedení

16. 9. 2019

Školní soutěž v orbě

17. 9. 2019

Bc. Brouček, Ing. Vávra

Krajská soutěž v orbě
První česko-rakouská zemědělská
výstava
Porada vedení
Pedagogická porada

18. – 19. 9. 2019
19. 9. – 21. 9. 2019

Bc. Brouček, Ing. Vávra
zástupkyně ředitele, VUOV

23. 9. 2019
25. 9. 2019

ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
učitelé českého jazyka,
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
předsedové komisí
ředitel školy

13:00

13:00
14:30

Stanovení školního seznamu
do 27. 9. 2019
literárních děl pro maturitní zkoušku
Porada předmět. a metod. komisí
Porada vedení
Říjen
Porada vedení
Pedagogická porada
Projektový den ZŠ TGM M.B.
Porada vedení
Porada vedení
Pedagogická porada

září
30. 9. 2019

13:00

7. 10. 2019
9. 10. 2019

13:00
14:30

9. 10. 2019
14. 10. 2019
21. 10. 2019
23. 10. 2019

13:00
13:00
14:30

Cvičení CO a PO
23. 10. 2019
12:55
Podzimní prázdniny
29. 10. – 30. 10. 2019
Zadání odborných prací 1. NA, 3. A, do 31. 10. 2019
3. ročníky SOU
Návrhy na předsedy zkušebních
říjen
komisí maturitních a závěr. zkoušek
Listopad
Prezentace škol, ředitelské volno
Porada vedení
Pedagogická porada
Porada vedení
Pedagogická porada – klasifikace
I. čtvrtletí
Porada vedení
Třídní schůzky s rodiči
Porada vedení

1. 11. 2019
4. 11. 2019
6. 11. 2019
11. 11. 2019
13. 11. 2019
18. 11. 2019
20. 11. 2019
výbor
schůzky
25. 11. 2019
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ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele
ředitel školy
ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele, Ing. Filip
zástupkyně ředitele,
učitelé odborných předmětů,
učitelé odborného výcviku
ředitel školy, zástupkyně
ředitele

vedení školy
13:00 ředitel školy
14:30 zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
13:00 ředitel školy
14:30 zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
13:00 ředitel školy
zástupkyně ředitele, třídní
16:00 učitelé, učitelé OV
17:00
13:00 ředitel školy

Pedagogická porada

27. 11. 2019

Porada předmět. a metod. komisí
Přihlášky žáků k maturitní zkoušce

listopad
29. 11. 2019

Prosinec
Porada vedení
Opravné a náhradní závěrečné
zkoušky
Porada vedení
Odevzdání závěrečných odborných
prací maturitních ročníků - 4. A,
2. NA
Vánoční výstava
Pedagogická porada

14:30

2. 12. 2019
13:00
písemná 4. 12. 2019
praktická
5. - 9. 12. 2019
ústní
17. 12. 2019
9. 12. 2019
13:00
10. 12. 2019
7:00
11. 12. – 19. 12. 2019
11. 12. 2019
14:30

Den otevřených dveří
Porada vedení
Soutěž ve znalosti pravidel
silničního provozu
Turnaj ve futsalu

12. 12. 2019
16. 12. 2019
18. 12. 2019

Vyhodnocení soutěže o nejlépe
vyzdobenou třídu

do 20. prosince 2019

9:00
13:00

20. 12. 2019

Vánoční prázdniny
23. 12. – 3. 1. 2020
Soutěž dovedností druhých ročníků prosinec - leden
oborů se závěrečnou zkouškou a
třetího ročníku s maturitní zkouškou
Leden
Porada vedení
Pedagogická porada
Školení BOZP a PO pro pedag. úsek
Školení BOZP a PO pro THP
Obhajoba závěrečných odborných
prací maturitních ročníků - 4. A,
2. NA
Porada vedení
Den otevřených dveří
Obhajoby závěrečných prací oborů
se závěrečnou zkouškou
Seminář Metody k podpoře
čtenářské gramotnosti na SŠ
Kritéria přijímacího řízení

zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
předsedové komisí
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
ředitel školy
zástupkyně ředitele

ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek, vedoucí
závěrečných prací
VUOV
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
vedení školy
ředitel školy
Ing. Dvořák
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
jmenovaná komise
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele, vedoucí
učitelé odborného výcviku

13. 1. 2020
13:00
16. 1. 2020
9:00
8. a 15. 1. 2020

ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
Ing. Filip
Ing. Filip
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek, vedoucí
závěrečných prací
ředitel školy
vedení školy
zástupkyně ředitele

15. 1. 2019

zástupkyně ředitele

17. 1. 2020

ředitel školy, zástupkyně
ředitele

6. 1. 2020
8. 1. 2020

13:00
14:30

8. 1. 2020
9. 1. 2020
9. 1. 2020

14:45
10:00
7:00
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Porada vedení
Pedagogická porada – klasifikace
II. čtvrtletí
Školní kolo SOČ

20. 1. 2020
22. 1. 2020

Porada vedení
Ukončení I. pololetí, vydání výpisu
vysvědčení
Vyhodnocení soutěže o nejnižší
absenci za první pololetí
Porada předmět. a metod. komisí
Pololetní prázdniny

27. 1. 2020
30. 1. 2020

ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele, VUOV,
vedoucí prací
ředitel školy
třídní učitelé

30. 1. 2020

zástupkyně ředitele

leden
31. 1. 2020

předsedové komisí

Únor
Porada vedení
Pedagogická porada

13:00
14:30

23. 1. 2020

3. 2. 2020
5. 2. 2020

13:00
14:30

Porada vedení
Jarní prázdniny
Porada vedení
Pedagogická porada

10. 2. 2020
13:00
17. - 23. 2. 2020
24. 2. 2020
13:00
26. 2. 2020
14:30

Březen
Přihlášky ke studiu
Odevzdání otázek maturitních
zkoušek

do 1. 3. 2020
2. 3. 2020

Porada vedení
Porada vedení
Pedagogická porada

2. 3. 2020
9. 3. 2020
11. 3. 2020

Jmenování zkušebních komisí pro
závěrečné zkoušky
Porada vedení
Porada vedení
Pedagogická porada

do 15. 3. 2020

Jmenování zkušebních komisí pro
maturitní zkoušky
Odevzdání žákovských seznamů
literárních děl k maturitní zkoušce
2. NA, 4. A
Porada vedení

do 27. 3. 2020

Duben
Porada vedení
Velikonoční výstava
Pedagogická porada, klasifikace
III. čtvrtletí

16. 3. 2020
23. 3. 2020
25. 3. 2020

13:00
13:00
14:30

13:00
13:00
14:30

do 27. 3. 2020

30. 3. 2020

13:00

6. 4. 2020
13:00
7. 4. – 13. 4. 2020
8. 4. 2020
14:30
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ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
ředitel školy
ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek, zkoušející
učitelé
ředitel školy
ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
ředitel školy
ředitel školy
ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek, učitelé
českého jazyka
ředitel školy
ředitel školy
VUOV
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek

Velikonoční prázdniny
Porada vedení
Maturitní zkouška - písemné práce
2. NA, 4. A
Třídní schůzky s rodiči
Přijímací zkoušky – 1. kolo
Porada vedení
Porada vedení
Pedagogická porada, klasifikace
4. A, 2. NA
Vydání vysvědčení 4. A, 2. NA,
Porada předmět. a metod. komisí
Květen
Didaktické testy společné části
maturitní zkoušky
2. NA, 4. A
Porada vedení
Pedagogická porada
Porada vedení
Přijímací zkoušky náhradní termín
Volno před mat. zkouškami – 4. A,
2. NA
Praxe 1. NA

9. - 10. 4. 2020
14. 4. 2020
8. 4. 2020
30. 4. 2020
15. 4. 2020
výbor
schůzky
1., 2. termín dle
Cermatu
20. 4. 2020
27. 4. 2020
28. 4. 2020

ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele
16:00 třídní učitelé
17:00
zástupkyně ředitele

13:00

30. 4. 2020

ředitel školy
ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
třídní učitelé

duben

předsedové komisí

13:00
14:30

4. 5. – 6. 5. 2020

4. 5. 2020
6. 5. 2020

13:00
14:30

11. 5. 2020
13:00
1. termín dle Cermatu
2. termín dle Cermatu
11. 5. – 15. 5. 2020
11. – 22. 5. 2020

Účast na EKO trhu Mor. Budějovice
Praktická maturitní zkouška –
profilová část - 2. NA
Praktická maturitní zkouška –
profilová část - 4. A
Maturitní zkouška – ústní zkouška
společné a profilové části – 2. NA
Maturitní zkouška – ústní zkouška
společné a profilové části – 4. A

22. 5. 2020
18. 5. 2020

Porada vedení
Pedagogická porada

18. 5. 2020
20. 5. 2020

13:00
14:30

Porada vedení
Pedagogická porada – klasifikace
SOU 3. ročníky
Porada předmět. a metod. komisí

25. 5. 2020
27. 5. 2020

13:00
14:30

7:00

18. 5. - 19. 5. 2020
19. - 21. 5. 2020
20. 5. - 21. 5. 2020

květen
13

zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek, třídní
učitelé
ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
ředitel školy
zástupkyně ředitele
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupce ředitele
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
ředitel školy
zástupkyně ředitele
předsedové komisí

Červen
Písemná zkouška SOU 3. ročníky
Porada vedení
Praktické závěrečné zkoušky SOU
Vyučování dle rozvrhu 3. O
Vydání vysvědčení 3. PPR
Vydání vysvědčení 3. ZPR
Vydání vysvědčení 3. OZ
Vydání vysvědčení 3. PPR
Vydání vysvědčená 3. PPR
Vydání vysvědčení 3. C
Vydání vysvědčení 3. KC
Porada vedení
Vydání vysvědčení 3. OA
Ústní závěrečné zkoušky SOU
Vydání vysvědčení 3. OZ
Pedagogická porada – klasifikace
3. A
Porada vedení
Vydání výpisu vysvědčení 3. A
Jízda zručnosti – traktor s přívěsem
Porada vedení
Pedagogická porada – klasifikace
1. Z, 2. Z
Vydání výpisu vysvědčení 1. a 2.
ročníku oboru Zahradník
Přihlášky pro maturitní zkoušky
(opravné, náhradní)
Pedagogická porada 1. a 2. ročníků klasifikace IV. čtvrtletí
Porada vedení
Exkurze
Ukončení vyučování a vydání
vysvědčení
Porada předmět. a metod. komisí
Hlavní prázdniny

1. 6. 2020
1. 6. 2020
13:00
2. 6. – 11. 6. 2020
2. 6 – 5. 6. 2020
3. 6. 2020 Prodavač
3. 6. 2020
3. 6. 2020 Zahradník
4. 6. 2020 Pekař
4. 6. 2020 Řezník uzenář
8. 6. 2020 Cukrář
5. 6. 2020 Kuchař
8. 6. 2020
13:00
8. 6. 2020 Opravář
9. 6. – 19. 6. 2020
12. 6. 2020 Opravář
15. 6. 2020
14:30
15. 6. 2020
16. 6. 2020
červen
22. 6. 2020
22. 6. 2020

13:00

13:00
14:30

23. 6. 2020
25. 6. 2020
25. 6. 2020

14:30

29. 6. 2020
29. 6. 2020

13:00

30. 6. 2020
červen
1. 7. – 31. 8. 2020

zástupkyně ředitele
ředitel školy
zástupkyně ředitele
třídní učitel
třídní učitel
třídní učitel
třídní učitel
třídní učitel
třídní učitel
třídní učitel
třídní učitel
ředitel školy
třídní učitel
zástupkyně ředitele
třídní učitel
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
ředitel školy
třídní učitel
učitelé autoškoly
ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
třídní učitel
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
ředitel školy
zástupkyně ředitele pro
pedagogický úsek
třídní učitelé
předsedové komisí

Poznámka
Z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách a školských zařízení od 11. března 2020
a vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 došlo v realizaci Plánu práce na školní rok
2019/2020 k výrazným změnám. Byla zrušena řada plánovaných akcí a změněny byly také
termíny přijímacího řízení, závěrečných a maturitních zkoušek atd.
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1.3

Třídy ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 měla škola celkem 23 tříd, z toho šest tříd středního vzdělání
s maturitní zkouškou, sedmnáct tříd středního vzdělání s výučním listem.
Čtrnáct tříd bylo jednooborových, osm tříd dvouoborových, jedna třída tříoborová. Výuka ve
třídách složených z více oborů probíhala společně ve všeobecně vzdělávacích předmětech,
výuka odborných předmětů probíhala samostatně. Třídní učitelé zpracovávají v přípravném
týdnu plán třídnických hodin. Vedou pedagogickou dokumentaci, kterou pravidelně kontrolují
zástupci ředitele. Společně s výchovným poradcem garantují zohledňování speciálních
vzdělávacích potřeb žáků.

1.4

Modernizace výchovně vzdělávacího procesu, péče o majetek školy

Péče o majetek školy, modernizace:
·
pořízení osobního vozidla Fabia pro výuku autoškoly
·
rekonstrukce vestibulu Dvořákova 19 včetně nábytku a zařízení
.
oprava kanalizace Domov mládeže B. Kličky
.
oprava vodovodu odloučené pracoviště Přímětice, Výrobní 1
.
oprava opěrné zdi školní zahradnictví Dvořákova 19
.
oprava vodovodního potrubí školní dvůr Dvořákova 19
.
oprava upevnění střešního pláště budovy pracoviště Hakenova 18A
.
oprava vodovodního potrubí v prostorách školy Dvořákova 19
·
pořízení nábytku a tabulí do učeben
·
pořízení výpočetní a didaktické techniky
·
pořízení nábytku a zařízení do domovů mládeže
·
pořízení vybavení dílen pro odborný výcvik
·
pořízení kancelářského nábytku a techniky

286.477 Kč
220.913 Kč
11.889 Kč
20.080 Kč
12.970 Kč
54.535 Kč
70.707 Kč
15.770 Kč
76.923 Kč
227.947 Kč
12.322 Kč
118.580 Kč
30.359 Kč

Pořízení hmotného majetku z daru Moravskoslezských cukrovarů, a.s.:
·
svařovací stroje 2 ks

55.980 Kč

Pořízení hmotného majetku z projektu OP VVV PolyGram:
·
pomůcky do chemické laboratoře
·
vybavení dílen Hakenova 18A

22.246 Kč
16.470 Kč

Pořízení hmotného majetku z projektu OP VVV Učíme společně, moderně, kvalitně a
zajímavě:
·
vybavení dílen pro odborný výcvik Kuchař, číšník
37.732 Kč
·
vybavení dílen pro odborný výcvik Opravář zemědělských strojů
34.329 Kč
·
výpočetní a didaktická technika
162.015 Kč
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Pořízení hmotného majetku z projektu OP VVV Výuka v novém pojetí:
·
výpočetní a didaktická technika
Pořízení hmotného majetku převodem z jiné příspěvkové organizace:
·
přívěsný vozík

426.014 Kč

58.560 Kč

Učební pomůcky pořízené z dotačního programu 129 710 Ministerstva zemědělství ČR
Centrum odborné přípravy září 2019:
·
vyvažovačka kol TECO
103.858 Kč
·
zařízení pro montáž pneumatik
69.857 Kč
·
zařízení pro montáž agropneumatik
218.930 Kč

hydraulická ruka s příslušenstvím
129 951 Kč

bezpilotní prostředek s adaptéry pro využití v zemědělství (dron)
477.700 Kč

Obrázek č. 3: Využití dronu při Krajské soutěži v orbě
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2

Přehled oborů vzdělání

2.1

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obor Agropodnikání 41– 41–M/01
Školní vzdělávací programy Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové
organizace - Agropodnikání se zaměřením na vinohradnictví, č. j. 1306/2018 s účinností od
1. září 2018 pro 1. a 2. ročník, č. j. 1488/2016 s účinností od 1. září 2016 pro 3. a 4. ročník.
Obor Podnikání 64–41–L/51 - denní forma studia
Školní vzdělávací program Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové
organizace, č. j. 1307/2018 s účinností od 1. září 2018 pro 1. a 2. ročník.

2.2

Střední vzdělání s výučním listem

Obor Prodavač 66–51–H/01
Školní vzdělávací programy Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové
organizace, č. j. 1314/2018 s účinností od 1. září 2018 pro 1. a 2. ročník a č. j. 1492/2016
s účinností od 1. září 2016 pro 3. ročník.
Obor Zahradník 41–52–H/01
Školní vzdělávací programy Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové
organizace, č. j. 1312/2018 s účinností od 1. září 2018 pro 1. a 2. ročník a č. j. 1494/2016
s účinností od 1. září 2016 pro 3. ročník.
Obor Zahradnické práce 41–52–E/01
Školní vzdělávací programy Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové
organizace, č. j. 1315/2018 s účinností od 1. září 2018 pro 1. a 2. ročník, č. j. 1495/2016
s účinností od 1. září 2016 pro 3. ročník.
Obor Cukrář 29–54–H/01
Školní vzdělávací programy Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové
organizace, č. j. 1309/2018 s účinností od 1. září 2018 pro 1. a 2. ročník a č. j. 1490/2016
s účinností od 1. září pro 3. ročník.
Obor Opravář zemědělských strojů 41–55–H/01
Školní vzdělávací programy Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové
organizace, č. j. 1313/2018 s účinností od 1. září 2018 pro 1. a 2. ročník a č. j. 1489/2016
s účinností od 1. září 2016 pro 3. ročník.
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Obor Řezník – uzenář 29–56–H/01
Školní vzdělávací programy Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové
organizace, č. j. 1310/2018 s účinností od 1. září 2018 pro 1. a 2. ročník a č. j. 1493/2016
s účinností od 1. září 2016 pro 3. ročník.
Obor Kuchař – číšník 65–51–H/01
Školní vzdělávací programy Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové
organizace, č. j. 1311/2018 s účinností od 1. září 2018 pro 1. a 2. ročník a č. j. 1491/2016
s účinností od 1. září 2016 pro 3. ročník.
Obor Pekař 29–53–H/01
Školní vzdělávací programy Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, příspěvkové
organizace, č. j. 1308/2018 s účinností od 1. září 2018 pro 1. a 2. ročník a č. j. 1496/2016
s účinností od 1. září 2016 pro 3. ročník.

Obrázek č. 4: Výrobky oboru Pekař
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3

Rámcový popis personálního zabezpečení činností školy

Ve školním roce 2019/2020 bylo v naší škole zaměstnáno celkem 87 zaměstnanců. Z toho bylo
61 pedagogických zaměstnanců a 26 nepedagogických zaměstnanců.
Ředitel školy jmenoval tři zástupce ředitele, dva vedoucí učitele odborného výcviku a dále
výchovného poradce, kariérového poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů,
koordinátora informačních a komunikačních technologií a koordinátora environmentální
výchovy.
Teoretické předměty vyučovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 30 učitelů, z toho 13
všeobecně vzdělávací předměty a 17 odborné předměty. Odborný výcvik vyučovalo 23 učitelů.
Ve škole dále pracovaly 3 asistentky pedagoga a 5 vychovatelek.
Všichni pedagogičtí pracovníci splňovali odbornou kvalifikaci ve smyslu § 9 zákona č.
563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících, v platném znění.
Učební plány, témata k maturitním a závěrečným zkouškám, změny v ŠVP a další záležitosti
výchovně vzdělávacího procesu projednávalo celkem 7 předmětových a metodických komisí.
Pedagogičtí pracovníci si zvyšují a rozšiřují své teoretické i odborné znalosti v rámci
samostudia, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomocí stáží ve firmách, sdílením
zkušeností mezi pedagogy a školami. Někteří pedagogičtí pracovníci využívají ve výuce
metodu CLILL, jejímž cílem je další využití cizího jazyka v hodinách všeobecně vzdělávacích
a odborných předmětů.
Nepedagogický úsek tvoří zaměstnanci technickoekonomického úseku, který zajišťuje
následující činnosti:
 administrativně správní (asistentky ředitele),
 ekonomické (hlavní účetní, mzdová účetní, účetní a pokladník),
 rozpočtování a financování, reprodukce majetku, personální záležitosti (zástupkyně
ředitele pro technickoekonomický úsek),
 správu systému výpočetní techniky (správce informačních a komunikačních
technologií),
 archivaci písemností (mzdová účetní),
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu (bezpečnostní a požární
technik),
 údržbu a úklid (vedoucí pomocných obslužných provozů, údržbáři, uklízečky),
 telefonní službu, ostrahu školy (vrátná, telefonistka),
 noční dohled v domovech mládeže (bezpečnostní pracovníci),
 provoz školní kuchyně a jídelny (vedoucí školní kuchyně, kuchařky).
Nepedagogičtí pracovníci si zvyšují a rozšiřují své znalosti samostudiem nových právních
předpisů a odbornými školeními tak, aby byl zajištěn řádný chod technickoekonomického
úseku.
Škola má zabezpečeny kvalifikované pedagogické i nepedagogické zaměstnance na obou
úsecích a pro všechny činnosti školy.
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4

Údaje o přijímacím řízení
Obor Agropodnikání 41–41–M/01

Přijímací řízení – první kolo 15. 6. 2020
Přihlášeno uchazečů:
17
Přijato uchazečů:
16
Počet doručených zápisových lístků:
12
Přijímací řízení – třetí kolo 30. 6. 2020
Přihlášeno uchazečů:
Přijato uchazečů:
Počet doručených zápisových lístků:

8
7
6

Přijímací řízení – čtvrté kolo 24. 8. 2020
Přihlášeno uchazečů:
3
Přijato uchazečů:
3
Počet doručených zápisových lístků:
3
Přijato žáků celkem:
Zápisové lístky celkem:
Nastoupilo žáků:

26
21
21

Obor Podnikání – denní 64–41–L/51
Přijímací řízení – první kolo 15. 6. 2020
Přihlášeno uchazečů:
28
Přijato uchazečů:
27
Počet potvrzených nástupů:
25
Přijato žáků celkem:
Počet potvrzených nástupů celkem:
Nastoupilo žáků:

27
25
25

Obor Prodavač 66–51–H/01
Přijímací řízení – první kolo 22. 4. 2020
Přihlášeno uchazečů:
15
Přijato uchazečů:
15
Počet doručených zápisových lístků:
6
Přijímací řízení – druhé kolo 1. 6. 2020
Přihlášeno uchazečů:
Přijato uchazečů:
Počet doručených zápisových lístků:
20

2
2
1

Přijímací řízení – třetí kolo 30. 6. 2020
Přihlášeno uchazečů:
Přijato uchazečů:
Počet doručených zápisových lístků:

1
1
1

Přijímací řízení – čtvrté kolo 24. 8. 2020
Přihlášeno uchazečů:
1
Přijato uchazečů:
1
Počet doručených zápisových lístků:
1
Přijato žáků celkem:
Zápisové lístky celkem:
Nastoupilo žáků:

19
9
9

Obor Pekař 29–53–H/01
Přijímací řízení – první kolo 22. 4. 2020
Přihlášeno uchazečů:
Přijato uchazečů:
Přijato v rámci nového rozhodnutí
Počet doručených zápisových lístků:

23
20
3
18

Přijímací řízení – čtvrté kolo 24. 8. 2020
Přihlášeno uchazečů:
1
Přijato uchazečů:
1
Počet doručených zápisových lístků:
1
Přijato žáků celkem:
Zápisové lístky celkem:
Nastoupilo žáků:

24
19
19

Obor Cukrář 29–54–H/01
Přijímací řízení – první kolo 22. 4. 2020
Přihlášeno uchazečů:
Přijato uchazečů:
Přijato v rámci nového rozhodnutí
Počet doručených zápisových lístků:

60
30
13
24

Přijímací řízení – páté kolo 31. 8. 2020
Přihlášeno uchazečů:
Přijato uchazečů:
Počet doručených zápisových lístků:

1
1
1
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Přijato žáků celkem:
Zápisové lístky celkem:
Nastoupilo žáků:

44
25
25

Obor Řezník – uzenář 29–56–H/01
Přijímací řízení – první kolo 22. 4. 2020
Přihlášeno uchazečů:
10
Přijato uchazečů:
10
Počet doručených zápisových lístků:
4
Přijímací řízení – druhé kolo 1. 6. 2020
Přihlášeno uchazečů:
Přijato uchazečů:
Počet doručených zápisových lístků:

1
1
1

Přijato žáků celkem:
Zápisové lístky celkem:
Nastoupilo žáků:

11
5
5

Obor Zahradnické práce 41–52–E/01
Přijímací řízení – první kolo 22. 4. 2020
Přihlášeno uchazečů:
6
Přijato uchazečů:
6
Počet doručených zápisových lístků:
4
Přijato žáků celkem:
Zápisové lístky celkem:
Nastoupilo žáků:

6
4
4

Obor Kuchař – číšník 65–51–H/01
Přijímací řízení – první kolo 22. 4. 2020
Přihlášeno uchazečů:
Přijato uchazečů:
Přijato v rámci nového rozhodnutí
Počet doručených zápisových lístků:

66
50
14
25

Přijímací řízení – druhé kolo 1. 6. 2020
Přihlášeno uchazečů:
Přijato uchazečů:
Počet doručených zápisových lístků:

2
2
1
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Přijímací řízení – páté kolo 31. 8. 2020
Přihlášeno uchazečů:
Přijato uchazečů:
Počet doručených zápisových lístků:

1
1
1

Přijato žáků celkem:
Zápisové lístky celkem:
Nastoupilo žáků:

67
27
27

Obor Zahradník 41–52–H/01
Přijímací řízení – první kolo 22. 4. 2020
Přihlášeno uchazečů:
14
Přijato uchazečů:
14
Počet doručených zápisových lístků:
4
Přijímací řízení – třetí kolo 30. 6. 2020
Přihlášeno uchazečů:
Přijato uchazečů:
Počet doručených zápisových lístků:

4
4
4

Přijato žáků celkem:
Zápisové lístky celkem:
Nastoupilo žáků:

18
8
8

Obor Opravář zemědělských strojů 41–55–H/01
Přijímací řízení – první kolo 22. 4. 2020
Přihlášeno uchazečů:
60
Přijato uchazečů:
60
Počet doručených zápisových lístků:
47
Přijato žáků celkem:
Zápisové lístky celkem:
Nastoupilo žáků:

60
47
47
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Údaje o výsledcích vzdělávání

5.1

Výsledky maturitních zkoušek

Žáci školního roku 2019/2020
Třída

Obor

4. A

Agropodnikání

2. NA

Podnikání – denní

Celkem
žáků

Zkoušku
konali

Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

10
14

10
14

0
0

9
7

1
7

Žáci školního roku 2018/2019
Třída
4. A
2. NA

Obor
Agropodnikání
Podnikání – denní

Zkoušku konali

Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

1

0

1

0

3

0

0

3

Obrázek č. 5: Průběh společné části maturitní zkoušky

24

5.2

Výsledky závěrečných zkoušek

Žáci školního roku 2019/2020
Třída

Obor

3. C

Cukrář

3. PPR

Pekař
Kuchař číšník
Opravář zem.
strojů
Prodavač
Řezník uzenář
Opravář zem.
strojů
Zahradník
Zahradnické
práce

3. KC
3. OA
3. PPR
3. PPR
3. OZ
3. OZ
3. ZPR

Celkem
žáků
23

Zkoušku
konali
23

6

Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

1

22

0

6

2

4

0

29

29

7

19

3

26

26

4

22

0

3

3

1

2

0

5

5

0

5

0

18

18

0

18

0

5

5

1

4

0

2

2

0

2

0

Žáci školního roku 2018/2019
Třída

Obor

3. C

Cukrář

Zkoušku konali
1

Vyznamenání

Prospěli

Neprospěli

0

0

1

Obrázek č. 6: Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
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Výsledky vzdělávání za první pololetí střední vzdělání s maturitní zkouškou

5.3
Počet žáků

třída

k 30. 9.

Předčasné ukončení

k 31. 1.

přerušení
studia

z jiných
důvodů

Prospěch
přijati
v průb.
roku

průměrný
prospěch

prospěli
s vyznam.

prospěli

Klasifikace chování
neprospěli

neklas.

II.
stupeň
chování

III.
stupeň
chování

Výchovná opatření

Absence

celkem

celkem
neomluveno

průměr
absence

NTU

DTU

DŘŠ

pochvaly
TU

pochvaly
ŘŠ

1. A
2. A
3. A
4. A
celkem

16
9
9
10
44

16
9
9
10
44

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2,25
2,32
2,62
2,54

1
1
1
0
3

13
6
7
9
35

2
1
1
1
5

0
1
0
0
1

0
0
0
1
1

0
0
0
0
0

619
669
632
632
2552

2
10
4
100
116

38,7
74,3
70,2
63,2

1
1
3
8
13

0
0
0
2
2

0
0
0
1
1

8
3
5
0
16

4
2
4
10
20

1. NA
2. NA
celkem

30
15
45

25
14
39

0
0
0

5
1
6

0
0
0

2,67
2,49

0
1
1

13
8
21

12
5
17

0
0
0

0
0
0

2
2
4

1602
1374
2976

208
500
708

64,1
98,4

5
1
6

5
10
15

0
0
0

1
4
5

2
0
2
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5.4
Počet žáků

třída

k 30. 9.

Výsledky vzdělávání za druhé pololetí střední vzdělání s maturitní zkouškou

Předčasné ukončení

k 30. 6..

přerušení
studia

z jiných
důvodů

Prospěch
průměrný
prospěch

přijati v
průběhu
roku

prospěli
s vyznam.

Klasifikace chování

prospěli

neprospěli
k 31. 8.

II.
stupeň
chování

III.
stupeň
chování

Výchovná opatření

Absence
celkem

celkem
neomluveno

průměr
absence

NTU

DŘŠ

DTU

pochvaly
TU

pochvaly
ŘŠ

1. A
2. A
3. A
4. A
celkem

16
9
9
10
44

16
9
9
10
44

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2,14
2,04
2,41
2,49

1
1
1
0
3

15
8
8
10
41

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

497
330
262
236
1325

0
0
0
30
30

31,1
36,7
29,1
23,6

0
0
0
0
0

0
0
0
2
2

0
0
0
0
0

6
3
2
0
11

1
1
0
1
3

1. NA
2. NA
celkem

30
15
45

20
14
34

0
0
0

10
1
11

0
0
0

2,44
2,33

1
1
2

19
13
32

0
0
0

0
0
0

0
1
1

434
613
1047

0
199
199

21,7
43,8

1
0
1

0
1
1

0
0
0

0
1
1

3
0
3
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5.5
Počet žáků

třída

k 30. 9.

k 31. 1.

1. CP
1. KC
1. OR
1. OZ
1. PK
1. ZPR
2. C
2. KC
2. OR
2. OZ
2. PP
2. ZPR
3. C
3. KC
3. OA
3. OŹ
3. PPR
3. ZPR

31
30
29
28
32
7
23
22
26
32
16
6
24
30
26
24
15
2
403

29
28
25
28
23
6
23
20
26
28
15
6
23
29
26
24
14
2
375

Celkem

Výsledky vzdělávání za první pololetí střední vzdělání s výučním listem

Předčasné ukončení
přerušení
studia

1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4

z jiných
důvodů

1
2
3
1
8
2
0
2
0
4
1
0
1
0
0
0
1
0
26

Prospěch
přijati v
průběhu
roku

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

průměrný
prospěch

prospěli
s vyznam.

2,16
2,67
2,46
2,73
2,51
2,23
2,48
2,69
2,63
3,01
2,62
2,09
2,39
2,67
2,69
2,60
2,69
2,05

2
1
2
1
1
0
2
0
2
0
0
1
0
2
1
1
0
0
16

prospěli

20
13
20
21
11
6
19
13
18
16
9
4
17
11
21
17
13
2
251

Klasifikace chování
neprospěli

neklas.

6
12
3
6
4
0
2
6
6
11
5
1
5
13
4
2
1
0
87

1
2
0
0
7
0
0
1
0
1
1
0
1
3
0
4
0
0
21

28

II.
stupeň
chování

III.
stupeň
chování

0
2
0
0
2
0
0
2
1
0
4
0
1
0
0
1
0
0
13

4
5
2
1
4
1
0
0
1
0
2
0
1
5
0
2
1
0
29

Výchovná opatření

Absence

celkem

2112
1777
1313
1423
2760
321
1593
1566
2340
2102
1911
339
2260
3812
1290
2241
1343
98
30601

celkem
neomluveno

průměr
absence

450
435
127
149
903
77
0
42
208
54
479
0
215
711
25
558
187
0
4620

72,8
63,5
52,5
50,8
120,0
53,5
69,3
78,3
90,0
75,1
127,4
56,5
98.3
131,5
49,6
93,4
95,9
49,0

NTU

0
4
1
1
3
2
4
5
2
2
1
0
5
3
3
7
0
0
43

DTU

10
12
6
6
14
2
2
2
6
2
14
0
2
10
1
8
1
0
98

DŘŠ

0
2
0
2
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
8

pochvaly
TU

pochvaly
ŘŠ

3
5
21
12
6
1
18
3
14
28
6
3
26
13
7
3
0
1
170

1
7
1
0
0
0
11
0
4
3
3
0
0
2
1
8
4
0
45

5.6
Počet žáků

třída

k 30. 9.

Výsledky vzdělávání za druhé pololetí střední vzdělání s výučním listem

Předčasné ukončení

k 30. 6.

přerušení
studia

z jiných
důvodů

Prospěch
průměrný
prospěch

přijati v
průběhu
roku

1. CP
1. KC
1. OR
1. OZ
1. PK
1. ZPR
2. C
2. KC
2. OR
2. OZ
2. PP
2. ZPR
3. C
3. KC
3. OA
3. OŹ
3. PPR
3. ZPR

31
33
29
28
32
6
23
22
26
32
16
6
24
30
26
24
15
2

26
28
25
27
22
5
23
20
25
28
14
6
23
29
26
23
14
2

1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

4
5
3
2
10
1
0
2
1
3
2
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem

405

366

6

35

2

1,88
2,63
2,34
2,59
2,69
2,11
2,20
2,82
2,53
2,76
2,47
2,03
2,35
2,37
2,63
2,51
2,80
2,14

prospěli
s vyznam.

Klasifikace chování

prospěli

neprospěli
k 31.8.

II.
stupeň
chování

III.
stupeň
chování

celkem

celkem
neomluveno

4
1
4
2
3
0
4
0
2
0
3
1
2
5
1
1
1
0

20
27
20
23
16
5
19
19
23
26
9
5
21
24
25
22
13
2

2
0
1
2
3
0
0
1
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0

1
0
0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0

634
950
595
575
1258
62
1376
685
932
1162
633
163
1050
1176
586
822
734
139

85
9
0
2
364
0
0
66
8
59
144
0
22
254
0
0
173
0

34

319

13

4

8

13532

1186

29

Výchovná opatření

Absence
průměr
absence

24,4
33,9
23,8
21,3
57,2
12,4
59,8
34,3
37,3
41,5
45,2
27,2
45,7
40,6
22.5
35,7
52,4
69,5

NTU

DŘŠ

DTU

pochvaly
TU

pochvaly
ŘŠ

0
4
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0

1
2
0
1
4
0
0
0
0
3
3
0
1
4
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
4
5
3
0
4
1
2
5
3
1
5
8
1
1
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
7
4
9
3
0

9

21

1

49

26

Prevence sociálně patologických jevů

6

Mladí lidé, naši žáci, jsou v dnešní době ohroženi různými sociálně patologickými jevy, jejichž
výskyt se snaží naše škola eliminovat a snížit soustavným a jednotným působením všech
pedagogických pracovníků. Toto působení v různých oblastech, různými formami a metodami
je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu.
Naším hlavním cílem je vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, přátelských a
kooperativních vztahů mezi žáky, učiteli i rodiči.
Mezi nežádoucí sociálně patologické jevy, ohrožující naše žáky patří záškoláctví, šikana,
agresivita, ponižování a zesměšňování druhých, různé druhy závislostí, rasismus, xenofobie,
problémy multikulturního soužití, vztahy v třídním a školním kolektivu, problémy spojené
s dospíváním a s nástupem do pracovního života. Velkým nebezpečím dnešní doby je internet
a jeho zneužití, vedoucí ke kyberšikaně.
Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště. Jeho členem je i školní metodik prevence
sociálně patologických jevů, jehož úkolem je:








organizovat preventivní aktivity proti nežádoucím sociálně patologickým jevům ve
spolupráci s organizacemi, zabývajícími se kriminalitou a její prevencí;
odhalovat a řešit problémy spojené s výskytem sociálně patologických jevů mezi žáky
ve spolupráci s výchovným poradcem, třídními učiteli a učiteli praktického vyučování;
zajišťovat bezpečné školní klima pro všechny žáky;
účastnit se jednání výchovných komisí, zaměřených na řešení nežádoucích jevů se
žáky a jejich zákonným zástupci;
spolupracovat se zákonnými zástupci problematických žáků;
zajišťovat propagační materiály s výchovným působením;
poskytovat žákům i rodičům rady a informace ve svých konzultačních hodinách.

Školní metodik zpracovává každý rok Minimální preventivní program, ve kterém jsou
stanoveny hlavní oblasti preventivního a výchovného působení v oblasti prevence sociálně
patologických jevů, práce se žáky s prospěchovými a výchovnými problémy a se žáky
s vysokou absencí.
V případě výskytu některého sociálně patologického jevu u žáka je svoláno jednání výchovné
komise, na které jsou vždy přizváni zákonní zástupci žáka – většinou se jedná o neomluvenou
absenci žáků, problémy v třídním kolektivu, špatné vztahy se spolužáky či jiná závažná
porušení školního řádu.
Zavedení elektronické třídní knihy umožnilo zákonným zástupcům sledovat každodenně
docházku svých dětí do školy, procenta zameškaných hodin v jednotlivých předmětech, domácí
úkoly i klasifikaci žáků.
Na pravidelných třídních schůzkách jsou zákonní zástupci informováni o aktuálních
problémech ve třídě, nabízených aktivitách, souvisejících s individuálním přístupem k žákům,
doučování, prospěchu, vysoké absenci, chování žáků. Třídní učitelé v případě podezření na
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záškoláctví neprodleně informují zákonné zástupce telefonicky či zasláním dopisu o neúčasti
žáka ve výuce.
Ve škole je vytvořen metodický postup pro pracovníky školy při zjištění užití návykových látek
u žáka a školní program proti šikanování.
Na školních www stránkách, v menu pod záložkou Pro rodiče – poradenské zařízení - jsou
k dispozici kontakty na pracovníky poradenského pracoviště, metodické pokyny a doporučení,
jak postupovat v případě zjištění nevhodného, nebezpečného či nežádoucího chování žáků.
Na začátku každého školního roku prokazatelně seznamujeme žáky i jejich zákonné zástupce
se školním řádem, jeho aktuálními změnami a s konzultačními hodinami učitelů.
Pro rodiče žáků prvních ročníků pořádáme na začátku školního roku informativní schůzku,
která slouží k seznámení zákonných zástupců s učiteli, pomůckami a učebnicemi do výuky,
organizací výuky, osobou školního metodika prevence sociálně patologických jevů a
výchovného poradce, s jejich konzultačními hodinami, nabízenými mimoškolními aktivitami a
zákonní zástupci obdrží přístupové údaje k elektronickému přístupu k údajům žáka - klasifikace
a zameškané hodiny na internetu.
Pro všechny rodiče pořádáme během školního roku třídní schůzky, na kterých je informujeme
o prospěchu, chování a případných výchovných problémech.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se školní metodik prevence pravidelně
účastní školení a vzdělávacích akcí v rámci DVPP, zaměřených na preventivní působení na
mládež, na předcházení sociálně patologickému chování, řešení šikany, problémů závislostí či
nezdravého způsobu života. Po absolvování odborných školení předává získané poznatky
ostatním pedagogům na pravidelných pedagogických poradách.
Školní metodik prevence je rodičům k dispozici v konzultačních hodinách, případně v jiném
termínu podle domluvy.
Do prevence sociálně patologických jevů se zapojují všichni učitelé všeobecně vzdělávacích i
odborných předmětů, kteří začleňují vlastní preventivní působení na žáky i do svých ročních
tematických plánů. Prevence se účastní i učitelé občanské nauky, kteří zařazují problematiku
užívání návykových látek, rasismu, šikany, zdravého života, budoucího kvalitního rodinného
života a základy společenské výchovy do výuky.
Všichni pedagogičtí pracovníci nabízejí žákům individuální přístup a pomoc také ve svých
pravidelných konzultačních hodinách v odpoledních hodinách.
Prevence sociálně patologických jevů spočívá také v organizování různorodých aktivit,
vedoucích k eliminaci nežádoucích jevů mezi žáky a k ochraně před nimi. Tyto aktivity,
související s individuálním přístupem k žákům, zahrnují široké spektrum různorodých činností
a nabízejí žákům využití volného času sportem, prací v zájmových a odborných kroužcích
a doučováním nepochopeného či zameškaného učiva. Širokou nabídkou alternativních,
zajímavých a podnětných aktivit se snažíme nabídnout žákům různé možnosti efektivního
využití volného času.
Škola organizuje odborné přednášky z oblastí zdravotnictví a právního vědomí, pořádá
projektové dny, seznamuje žáky s centry využití volného času, v rámci výuky navštíví žáci
knihovnu v našem městě. Škola působí preventivně na žáky prostřednictvím nástěnek, žákům
jsou rozdávány informační letáky a brožury, zaměřené na výchovu mládeže ke zdravému
způsobu života.
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V každé třídě jsou na nástěnkách vyvěšeny informační letáky, které informují žáky, jakou
poradenskou činnost a pomoc jsme schopni a ochotni jim poskytnout, jména školního metodika
prevence, výchovného poradce a důležitá telefonní čísla.

6.1

Odborné přednášky a besedy

Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnily preventivní programy, které škola realizovala ve
spolupráci s Úřadem práce ve Znojmě, pracovníky nízkoprahového centra Coolna, institucemi,
podporujícími působení na mládež v oblasti prevence nežádoucího chování. Převážná většina
programů, týkajících se prevence rizikového chování, byla v tomto školním roce plánována na
druhé pololetí školního roku. Byly domluveny přednášky s pracovníkem Policie ČR, návštěva
služebny Městské policie ve Znojmě. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci byly po
zavedení nouzového stavu některé plánované aktivity zrušeny.
Beseda s pracovníky Úřadu práce Znojmo
S cílem připravit žáky na vstup do praxe po ukončení studia byla pro žáky zorganizována
návštěva Úřadu práce Znojmo. Odborné přednášky se účastnili žáci třetích ročníků všech oborů
ukončených závěrečnou zkouškou a žáci čtvrtého ročníku oboru Agropodnikání (únor 2020).
Návštěva klubu COOLNA
Pracovníci klubu Coolna, což je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, seznámili žáky
prvních ročníků oboru Pekař, Prodavač, Opravář zemědělských strojů, Zahradník, Cukrář,
Kuchař-číšník a žáky oboru Agropodnikání s posláním a činností klubu (únor 2020).

6.2

Preventivní působení na žáky v třídnických hodinách a ve výuce

V třídnických hodinách je řešena neomluvená absence žáků, kázeňské problémy, problémy v
třídním kolektivu, porušování školního řádu a poškozování školního majetku. Pravidelně
jsou žákům připomínána pravidla bezpečného chování během výuky i praktického vyučování,
v průběhu různých školních akcí a o prázdninách. Třídní učitelé se věnují i opakování zásad
slušného chování a mezilidských vztahů.
Třídní učitelé mají k dispozici informační materiály, brožury i výukové filmy, zaměřené na
škodlivost užívání návykových látek, nebezpečí násilí, šikany a internetu a filmy, věnované
pravidlům etikety a slušného chování, které mohou v třídnických hodinách využít.
Všichni učitelé zařazují do svých tematických plánů dle možností svého předmětu konkrétní
vlastní preventivní působení na žáky ve svých hodinách (škodlivost užívání návykových látek,
rasismus, šikana, racionální výživa, zdravý životní styl, kyberšikana, morální a pracovní
návyky, budoucí zaměstnání, rodina, mezilidské vztahy atd.).
V hodinách občanské nauky mohou vyučující využít tematicky zaměřené výukové filmy.

32

6.3

Preventivní působení na žáky ve spolupráci s rodiči

Významnou roli v prevenci sociálně patologických jevů u žáků má kvalitní spolupráce s rodiči.
Na začátku školního roku jsme rodiče všech žáků písemnou formou seznámili s konzultačními
hodinami učitelů, školními www stránkami a školním řádem školy. Pro rodiče žáků prvních
ročníků jsme uspořádali třídní schůzky, jejichž cílem bylo seznámit je s organizací teoretického
i praktického vyučování, se školním řádem, konzultačními hodinami učitelů, pomůckami a
učebnicemi do výuky, osobou výchovného poradce a školního metodika prevence. Dohodly se
zde také možné způsoby spolupráce třídního učitele a rodičů pro předcházení záškoláctví,
rodiče byli informováni o aktivitách školy v oblasti prevence, činnostech při objevení
nežádoucího chování a o postupech školy při výskytu takového chování.
Škola má zřízen dálkový přístup ke klasifikaci žáků, kde mají zákonní zástupci možnost
pravidelně kontrolovat prospěch i zameškané hodiny žáků. Kódy obdrželi zákonní zástupci na
začátku školního roku.
Rodiče jsou také účastníky jednání výchovné komise, která je svolána v případě výskytu
nežádoucího sociálně patologického jevu či nevhodného chování žáka.
Školní metodik prevence je rodičům k dispozici ve stanovených konzultačních hodinách, i v
jiných termínech po telefonické domluvě.
Kontakty na všechny pedagogické pracovníky jsou na www stránkách školy. Údaje jsou
pravidelně aktualizovány.

6.4

Preventivní působení na žáky prostřednictvím informačních
materiálů

K prevenci sociálně patologických jevů pomáhají žákům i pedagogickým pracovníkům také
aktuální informační materiály – nástěnné výukové obrazy, brožury a letáky, věnované
problematice zneužívání návykových látek, sexuální výchově, domácímu násilí, šikaně,
kyberšikaně, rasismu, xenofobii a zdravému životnímu stylu. Tyto materiály získává škola z
MŠMT a z akreditovaných organizací, zabývajících se prevencí sociálně patologických jevů.
Školní metodik prevence pravidelně aktualizuje trvalou nástěnku v přízemí školy, zaměřenou
na prevenci sociálně patologických jevů. Žáci zde najdou důležité informace o možných
následcích zneužívání návykových látek, o prevenci před šikanou, kyberšikanou, domácím
násilím, zajímavé články z tisku, telefonní čísla kontaktních center, linky bezpečí apod.
U školního metodika prevence jsou trvale k dispozici výukové filmy a materiály, které mohou
využívat učitelé v třídnických hodinách i žáci v případě individuálního zájmu o danou
problematiku:






Drogy – poznej svého nepřítele;
My, drogy a Evropa;
Sexuálně přenosné nemoci a jejich zdravotní rizika;
Drogy, mýty, realita;
Nebezpečí zvané droga;
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 Řekni drogám ne;
 Kouření a alkohol;
 Šikana a kyberšikana.

Preventivní působení na žáky kvalitní nabídkou trávení volného času

6.5

Ve škole jsou žákům od začátku školního roku nabízeny aktivity, vedoucí ke smysluplnému
využití jejich volného času a také ty, které jim mohou pomoci zvládnout požadavky výuky.
V rámci těchto aktivit, souvisejících s individuálním přístupem k žákům, nabízeli učitelé žákům
nejen doučování z různých předmětů, ale také sportovní, kulturní i odborné aktivity:
-

doučování z českého, anglického, německého jazyka a matematiky,
příprava k maturitní zkoušce z českého, anglického, německého jazyka a matematiky,
příprava k závěrečným zkouškám,
pěvecký kroužek,
kroužek vazačství,
kroužek opravárenství apod.

Do školní žákovské knihovny byly zakoupeny nové knihy, které jsou k dispozici pro zapůjčení
žákům. V respiriu školy se nachází žákovská knihovna, nabízející zajímavé knihy, např. i knihy
ze školního seznamu literatury pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Ve všech
patrech školy jsou zřízeny oddechové sedací prostory pro eventuální zájem žáků trávit volný
čas čtením knih ve škole.

Obrázek č. 7: Využití oddechových prostor školy
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7

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno podle „Plánu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků na rok 2019“, který určuje hlavní priority dalšího vzdělávání
konkrétních pedagogických pracovníků.
V roce 2019 se zúčastnilo 220 pedagogických pracovníků (někteří opakovaně) 47 vzdělávacích
akcí, realizovaných formou odborných školení, přednášek, workshopů apod. Podrobný přehled
je uveden v tabulce.
Cílem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy je pravidelné a soustavné
zvyšování a udržování odborných znalostí ve vyučovaných oborech vzdělání a získávání
nových poznatků z různých oblastí:
- moderní trendy ve výuce odborných předmětů a v praktickém vyučování,
- modernizace obsahu výuky,
- výchovné a kariérové poradenství,
- zdokonalování odborné a profesní způsobilosti řidičů,
- moderní trendy ve výuce,
- změny ve školské legislativě,
- prevence sociálně patologických jevů,
- rozvoj podnikatelských dovedností,
- společné vzdělávání,
- tvorba elektronických výukových materiálů,
- využívání aktivizačních forem výuky,
- zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s nadanými žáky,
- tvorba a řízení projektů,
- využití metody CLILL ve výuce nejazykových předmětů,
- finanční gramotnost,
- ICT gramotnost,
- pedagogika a řízení chodu školy,
- vedení elektronické třídní knihy,
- bezpečnost a ochrana zdraví.
Ve školním roce 2019/20 pokračovala realizace projektu „Učíme společně, moderně, kvalitně
a zajímavě“. Cílem tohoto projektu bylo podpořit profesní a osobnostní rozvoj pedagogických
pracovníků, zvýšit jejich teoretické i praktické dovednosti, znalosti a kompetence a zvýšit
kvalitu a atraktivitu výuky. Formou zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí
pedagogických pracovníků bylo např. absolvování vzdělávacích programů, zaměřených na
polytechnické vzdělávání, osobnostně sociální rozvoj, projektovou výuku a výchovu
k podnikavosti.
Další formou vzdělávání pedagogů v rámci realizace projektu byla spolupráce a sdílení
zkušeností s pedagogy středních škol obdobného typu prostřednictvím vzájemných návštěv,
vzájemné hospitace učitelů, stáže u sociálních partnerů a významných firem našeho regionu,
zapojení odborníků z praxe do výuky, projektová výuka, doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem, tandemová výuka a využívání metody CLILL.
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Vyučující cizích jazyků absolvovali aktualizační školení k hodnocení ústních a písemných
zkoušek maturitní zkoušky.
V souvislosti se zavedením elektronické třídní knihy byli proškoleni noví pedagogičtí
pracovníci k jednotnému zápisu údajů, vedení a omlouvání absence školním metodikem
informačních a komunikačních technologií.
Učitelé odborných předmětů a praktického vyučování absolvovali odborná školení,
prohlubující a rozšiřující jejich odborné znalosti a dovednosti v oblastech ekonomiky,
potravinářství, zemědělství, ekologie, vinařství a řízení motorových vozidel.
Management školy se seznámil s novou legislativou.
V souvislosti s realizací školních projektů a mezinárodní spolupráce s partnerskými školami
absolvovali někteří pedagogové semináře zaměřené na tvorbu a zpracování projektů.
Mezi důležitá školení patřily semináře, věnované společnému vzdělávání, problematice
výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a prevenci sociálně
patologických jevů ve škole.

Obrázek č. 8: Matematická dílna v rámci DVPP
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Poř.
číslo

Časový
rozsah

Datum

Akce

1.

4. 1. 2019

Hodnotitel ústní zkoušky – český
jazyk

8 hod.

2.

8. 1. 2019

Zdokonalování odborné způsobilosti
řidičů

4 hod.

3.

9. 1. 2019

Školení BOZP a PO

4 hod.

4.

14. 1. 2019

Finanční gramotnost v příkladech

6,5 hod.

5.

18. – 19. 1.
2019

Právní a ekonomické aspekty v praxi
ředitele školy

16 hod.

6.

6. 2. 2019

Workshop odborných garantů KA03
Podpora polytechnického vzdělávání

4 hod

7.

7. 2. 2019

Accelium EDU

4 hod.

Školil
Národní institut pro
další vzdělávání
Křížová 22
603 00 Brno
Rostislav Chládek
AUTOŠKOLA
Lužická 14
669 02 Znojmo
Střední odborná škola
Znojmo, Dvořákova,
p.o.
Dvořákova 19
669 02 Znojmo
Národní institut pro
další vzdělávání
Křížová 22
603 00 Brno
Střední škola Brno,
Charbulova, p. o.
Charbulova 1072/106
618 00 Brno
Administrativní a
školící centrum KÚ
JMK
Cejl 73
601 82 Brno
LIPKA - školské
zařízení pro
environmentální
vzdělávání Brno, p. o.
Lipová 233/20
602 00 Brno
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Účastník
Mgr. Eva Lušovská
Maršíková

Poznámka
Číslo programu:19-15-22-AU-ČJ52

28 osob – viz prezenční
listina

61 osob – viz prezenční
listina

Ing. Věra Brančová

Číslo osvědčení: P66-04-22-182
Číslo akreditace:
MSMT-6516/2017-1-405

Ing. Josef Brouček

Akreditace č.j. MŠMT32896/2018-1-973

Ing. Helena Rokoská
Ing. Světlana Vávrová

Ing. Pavel Vávra
Mgr. Ivana
Besednjaková

Projekt s č.
CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008358

8.

12. 2. 2019

Pěstování listnatých dřevin

4 hod.

9.

26. 2. 2019

Konzultace pro žadatele k výzvě
Šablony II

4 hod.

10.

26. 2. 2019

Krajská konference ENERSOL 2019

5 hod.

11.

27. 2. 2019

Studium P-koordinátorů

5 hod.

12.

18. 3. 2019

Podpora polytechnického vzdělávání,
robotické systémy v teorii a praxi

4 hod.

13.

1. 4. 2019

Vzdělávání pedagogických pracovníků
SŠ a VOŠ zaměřené na projektovou
výuku

8 hod.

14.

3. 4. 2019

Nebojte se podnikat!

4 hod.

15.

9. 4. 2019

Matematika pro život – střední školy

8 hod.

Zahradnictví Meisl
Brněnská 2934/15
669 02 Znojmo
Národní institut pro
další vzdělávání
Křížová 22
603 00 Brno
Masarykova střední
škola Letovice,
příspěvková organizace
Tyršova 500/6
679 61 LETOVICE
Administrativní a
školící centrum KÚ
JMK
Cejl 73
601 82 Brno
Ústav zemědělské
ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75
120 00 Praha 2
Počítačová služba s.r.o.
Stupkova 413/1a
779 00 Olomouc
Okresní hospodářská
komora Znojmo
náměstí Svobody
210/18
669 02 Znojmo
Národní institut pro
další vzdělávání
Křížová 22
603 00 Brno
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Anna Bauerová
Alena Přechová
Eva Křivánková
PaedDr. Helena
Klepetková

Vzdělávací program B77-11-22182-02

Ing. Josef Brouček
Ing. Vlastimil Dvořák

Bc. Josef Brouček DiS.

Ing. Josef Brouček
Ing. Pavel Vávra
Mgr. Marie Povjakalová
Ing. Helena Rokoská

Akreditace č. MSMT-22901/20171-960
Číslo dokladu: DVPP-2019-22-06,
DVPP-2019-22-07

Ing. Josef Brouček
Bc. Josef Brouček DiS.

Mgr. Jitka Březinová

Osvědčení č. 19-36-22-MA-SŠ01/15

16.

8. – 11. 4.
2019

Doškolovací kurz pro instruktory
svařování

40 hod.

17.

16.- 17. 4.
2019

Výjezdní zasedání Hnanice 2019

10 hod.

18.

25. 4. 2019

Beseda o vínu a kávě převážně vážně

4 hod.

19.

28. 4. 2019

Baristický kurz – Latte Art

8 hod.

20.

16. 5. 2019

Pracovní setkání školních metodiků
prevence

4 hod.

21.

18. 5. 2019

Květiny z jedlého papíru

8 hod.

TESYDO, s.r.o.
Mariánské nám. 1
617 00 Brno
Středisko služeb školám
a Zařízení pro další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků Brno, p. o.
Hybešova 15
602 00 Brno
Okresní hospodářská
komora Znojmo
náměstí Svobody
210/18
669 02 Znojmo a
Střední odborná škola
Znojmo, Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 19
669 02 Znojmo
Káva na Knopp
Malá Michalská 198/6
669 02
Pedagogickopsychologická poradna
Znojmo, p.o.
Jana Palacha 6
669 02 Znojmo
PRAGUE STAY,
SVOBODA &
WILLIAMS s.r.o.
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1

39

Roman Vaškových

Ing. Josef Brouček

Ing. Josef Brouček
PaedDr. Helena
Klepetková
Ing. Helena Rokoská
Marie Mrňová
Bc. Josef Brouček
Bc. Kateřina Broučková
Lenka Švejdová
Ing. Radovan Besednjak
Bc. Kateřina Broučková

Mgr. Marie Povjakalová

Barbora Langová

Potvrzení č. 71826

23. 5. 2019

Stromy v krajině jako adaptační
opatření na změnu klimatu

23.

5. 6. 2019

Změna financování regionálního
školství

4 hod.

24.

16. 2. 2018
– 8. 6.
2019

Studium k výkonu specializovaných
činností, koordinace v oblasti ICT

255 hod.

25.

21. 6. 2019

Nové financování středních škol

4 hod.

22.

26.

30. 8. 2019

Školení k výuce finanční gramotnosti

8 hod.

6 hod.

Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity
v Brně
Valtická 337
691 44 Lednice
MŠMT ČR
Masarykova univerzita
Poříčí 7
603 00 Brno
Středisko služeb školám
a Zařízení pro další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků Brno, p. o.
Hybešova 15
602 00 Brno
Střední škola dopravy,
obchodu a služeb,
Moravský Krumlov,
příspěvková organizace
nám. Klášterní 127
672 01 Moravský
Krumlov

Yourchance o.p.s.
Washingtonova 25
110 00 Praha 1
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Ing. Helena Rokoská

Ing. Josef Brouček
PaedDr. Helena
Klepetková

PaedDr. Helena
Klepetková

Ing. Josef Brouček

Mgr. Ivana
Besednjaková
Ing. Věra Brančová
Mgr. Jitka Březinová
Mgr. Jitka Košťálová
Mgr. Eva Ryšková
Ing. Světlana Vávrová
PaedDr. Irena
Zatloukalová
Mgr. Josef Žáček

Akreditace č.j. MSMT-7235/20172-646
Číslo osvědčení:72857

27.

2. 9. 2019

Školení k vedení elektronické třídní
knihy a používání programu bakaláři

4 hod.

28.

4. 9. 2019

Židé, dějiny a kultura

8 hod.

18. 9. 2019

Přednášky odborníků z praxe na
aktuální témata – sucho, dotace
PGRLP, dotace SZIP

30.

1. 10. 2019

Konzultace pro žadatele k výzvě
Šablony II

4 hod.

31.

1. 10. 2019

Školení vedoucích zaměstnanců
v oblasti BOZP a PO

4 hod.

29.

4 hod.

Střední odborná škola
Znojmo, Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 19
669 02 Znojmo
Židovské muzeum
v Praze
U Staré školy 1
110 01 Praha 1

RAK JMK, Střední
odborná škola Znojmo,
Dvořákova, p. o.
Dvořákova 19
669 02 Znojmo

Národní institut pro
další vzdělávání
Křížová 22
603 00 Brno
Střední odborná škola
Znojmo, Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 19
669 02 Znojmo
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PaedDr. Eva Kantorová
Mgr. Eva Ryšková
Mgr. Petra Švecová
Michal Koch
Martin Šabata DiS.
PaedDr. Eva Kantorová

Akreditace MŠMT č.j.: MSMT4628/2019-1

Ing. Josef Brouček
Ing. Libor Pelaj
Mgr. Marie Povjakalová
Ing. Stanislav Plichta
Ing. Jiří Klempa
Ing. Vlastimil Dvořák
Ing. Světlana Vávrová
Ing. Pavel Vávra
Bc. Josef Brouček DiS.
Bc. Ivona Nechvátalová
Vilém Jelen
Roman Vaškových
Mgr. Aladár Dančo
Leoš Cejpek
Zdeněk Moudrý
Mgr. Marie Povjakalová

Alena Vavroušková
Dagmar Svobodová

Program č. B77-11-22-192-07

32.

2. 10. 2019

Školení vedoucích zaměstnanců
v oblasti BOZP a PO

5 hod.

33.

16. 10.
2019

Aspekty výuky odborných předmětů
na středních školách

5 hod.

34.

17. 10.
2019

Setkání školních kariérových poradců

4 hod.

35.

36.

19. 10.
2019

21. 10.
2019

Workshop: Cukrářské umění I.

Šikana – práce s třídním klimatem

Středisko služeb školám
a Zařízení pro další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků Brno, p. o.
Hybešova 15
602 00 Brno
Projekt Polygram
Administrativní a
školící centrum KÚ
JMK
Cejl 73
601 82 Brno
Středisko služeb školám
a Zařízení pro další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků Brno, p. o.
Hybešova 15
602 00 Brno

Ing. Josef Brouček
Marie Mrňová
Bc. Josef Brouček DiS.
Ing. Helena Rokoská

Ing. Helena Rokoská
Ing. Světlana Vávrová

Ing. Helena Rokoská
Ing. Libor Pelaj
Mgr. Marie Povjakalová

8 hod.

NcM vzdělávací
středisko
Antonína Macka1/2
612 00 Brno

Bc. Kateřina Broučková
Anna Jedličková
Michal Koch
Barbora Langová
Lenka Pikartová
Marie Polachová
Lenka Švejdová

8 hod.

Pedagogickopsychologická poradna
Znojmo, p.o.
Jana Palacha 6
669 02 Znojmo

Mgr. Marie Povjakalová
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Č. osvědčení: 75240, 75236,75242

37.

21. 10.
2019

M – dílna pro učitele SŠ – finanční
matematika

4 hod.

38.

22. 10.
2019

Seminář Enersol 2020

4 hod.

39.

31. 10.
2019

Hodnotitel ústní zkoušky – český
jazyk a literatura - e-learningová část
odborné přípravy

40.

5. 11. 2019

Kyberšikana a další rizikové jevy na
Internetu

41.

7. 11. 2019

Konzultační seminář pro management
škol

4 hod.

42.

20. 11.
2019

Podnikavost – příležitost k proměně
vzdělávání

8 hod.

Polygram Jihomoravské centrum
pro mezinárodní
mobilitu z. s. p. o.
Česká 166/11
602 00 Brno
Masarykova střední
škola Letovice,
příspěvková organizace
Tyršova 500/6
679 61 LETOVICE

PaedDr. Irena
Zatloukalová

Ing. Josef Brouček
Ing. Radovan Besednjak

8,5 hod.

Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání
Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7

Mgr. Eva Ryšková
Mgr. Petra Švecová

8 hod.

Akademie CZ. NIC
Milešovská 5
130 00 Praha 3

Mgr. Marie Povjakalová

Národní institut pro
další vzdělávání
Křížová 22
603 00 Brno
LIPKA - školské
zařízení pro
environmentální
vzdělávání Brno, p. o.
Lipová 233/20
602 00 Brno
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Projekt č.
CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008358

PaedDr. Helena
Klepetková

Bc. Josef Brouček DiS.

Potvrzení č. 044040, 043977

Číslo osvědčení: 19-30-22-AM-04/6

43.

22. 11. a 6.
12. 2019

Hodnotitel ústní zkoušky – český
jazyk a literatura - prezenční část
odborné přípravy

8,5 hod.

44.

26. 11.
2019

Workshop matematické čtenářské
gramotnosti pro pedagogy matematiky
na SŠ – Úlohy, které mám rád

4 hod.

45.

27. 11.
2019

Workshop odborných garantů projektu
Polygram

4 hod.

46.

5. 12. 2019

Výkaznictví škol ve společném
vzdělávání

5 hod.

47.

18. 12.
2019

Zdokonalování odborné způsobilosti
řidičů

4 hod.

Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání
Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7
Polygram Jihomoravské centrum
pro mezinárodní
mobilitu z. s. p. o.
Česká 166/11
602 00 Brno
Krajský úřad JMK
Cejl 73
601 82 Brno
Středisko služeb školám
a Zařízení pro další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků Brno, p. o.
pracoviště Znojmo, Jana
Palacha 11
669 02 Znojmo
Rostislav Chládek
AUTOŠKOLA
Lužická 14
669 02 Znojmo
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Mgr. Eva Ryšková
Mgr. Petra Švecová

Program č. 19-15-22-AÚ-ČJ-70

PaedDr. Irena
Zatloukalová

Reg. č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008353

Ing. Marie Kukačková

Reg. č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008353

PaedDr. Helena
Klepetková
Ing. Helena Rokoská

29 osob – viz prezenční
listina

Potvrzení č. 77042,77050

8

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

8.1

Oblast vzdělávání

Spolupráce se základními školami regionu
Ve školním roce 2019/2020 jsme realizovali pro žáky osmi základních škol okresu Znojmo
celkem 50 polytechnických aktivit, kterých se zúčastnilo 464 žáků. Žáci základních škol
s pedagogickým doprovodem si vyzkoušeli pekařskou a cukrářskou výrobu, aranžování
věnečků a drobných vazeb, technickou zručnost při práci s plechem nebo činnosti v chemické
laboratoři. Další aktivitou v rámci spolupráce byla účast 226 žáků ze 7 základních škol na
Krajské soutěži v orbě. Desátý ročník První Česko – rakouské zemědělské výstavy shlédlo 165
žáků z mateřských škol a 130 žáků základních škol. Důležitou částí vzájemné spolupráce je
také prezentace oborů školy, která je realizována jednak prostřednictvím akce „Prezentace
středních škol“, kterou navštívilo 607 žáků základních škol a organizováním Dnů otevřených
dveří, do kterých se zapojilo 170 žáků základních škol.
V rámci dlouhodobé spolupráce se Základní školou TGM Moravské Budějovice z kraje
Vysočina jsme se zapojili do projektového Dne stromů a podpořili tak 20 žáků základní školy.
Tato škola exponáty více než 120 vystavovatelů přispěla k bohatosti První Česko - rakouské
zemědělské výstavy.

Obrázek č. 9: Žáci základní školy při nácviku cukrářských dovedností
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Ocenění spolupráce ZŠ TGM Moravské Budějovice
Dne 9. října 2020 předal ředitel školy Ing. Josef Brouček věcnou cenu žákům ze Základní školy
TGM Moravské Budějovice. Škola byla oceněna za dlouhodobou spolupráci a za více než 120
exponátů na První česko-rakouské zemědělské výstavě.
Veletrh vzdělávání
Ve dnech 15. - 16. 10. 2019 se škola poprvé zúčastnila XXIII. Veletrhu vzdělávání v Břeclavi,
který pořádalo Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, příspěvková organizace.
Cvičení Ochrana člověka za mimořádných situací
Dne 23. října 2019 škola uspořádala celoškolní cvičení v této oblasti. Vlastnímu cvičení
předcházelo školení žáků v oblasti činnosti za mimořádných situací. Školení prováděli třídní
učitelé ve svých třídách, poté následovalo vyhlášení poplachu rozhlasem a přesun na školní
dvůr, kde bylo cvičení ukončeno.
Prezentace středních škol
Dne 1. listopadu 2019 se uskutečnila prezentace středních škol. Tradičním organizátorem akce
byla naše škola, Úřad práce ve Znojmě, Hospodářská komora a Jihomoravský kraj. Prezentace
se zúčastnilo 35 škol z Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a kraje Vysočina, dále také 1
střední škola z Rakouska. Zástupci 8 významných firem regionu ukázali žákům a rodičům
možnosti uplatnění. Prezentaci navštívilo celkem 607 žáků základních škol se svými učiteli
nebo rodiči. Naše škola prezentovala také moderní učební pomůcky využívané v Centru
odborného vzdělávání pro zemědělství.
Společné vaření spřátelených škol
Dne 14. listopadu 2020 jsme se zúčastnili mezinárodní gastronomické akce „Společné vaření
spřátelených škol“ v prostorách Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec.
Kromě pořádající školy a týmu žáků naší školy se představili žáci z Bratislavy a Slavkova u
Brna (Přílohy č. 9 a 10).
Festival vzdělávání na BVV Brno
Škola se zúčastnila ve dnech 22. – 23. listopadu 2019 Festivalu vzdělávání. Zde jsme
prezentovali zemědělské odborné dovednosti.
Veletrh středních škol
Škola se zúčastnila ve dnech 22. – 23. listopadu 2019 XXV. veletrhu středních škol na BVV
Brno, kde přestavila jednotlivé obory školy.
Spolupráce s domovy pro seniory
Žáci školy oboru Cukrář realizovali dne 8. listopadu 2019 společné pečení v příspěvkové
organizaci Jihomoravského kraje v Domě pečovatelských služeb Plaveč.
Dne 2. prosince 2019 předvedli žáci třetího ročníku oboru Pekař klientům Centra denních
služeb ve Znojmě různé druhy pletení a tvarování vánoček.
Sbírka pro dobrou věc
Ve dnech 3. – 12. prosince 2019 uspořádali žáci 1. ročníku oboru Agropodnikání sbírku za
účelem pomoci klientům Denního stacionáře sv. Damiána. Dne 16. prosince byla kasička
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odpečetěna za účasti pana Libora Malafy z Oblastní charity Znojmo, který také žáky seznámil
s veškerou činností této charity.
Dny otevřených dveří
Ve škole jsme ve dnech 12. prosince 2019 a 16. ledna 2020 pořádali Dny otevřených dveří pro
žáky a rodiče. Na Dnech otevřených dveří si uchazeči o studium mohli vyzkoušet činnosti
jednotlivých oborů a prohlédnout školu. Žáci oboru Agropodnikání předvedli nejmodernější
výukové pomůcky, např. bezpilotní letoun, analyzátor vína, GPS měřič pozemků, trenažér
dojení nebo stereoskopický mikroskop. Budoucí prodavači předvedli sváteční balení dárků a
výrobu papírových květů, zahradníci uvázali živé květiny do vazeb, opraváři zemědělských
strojů předváděli soustružení, virtuální svařování či řezání závitů. Žáci oborů Cukrář, Pekař,
Kuchař-číšník a Řezník-uzenář nabízeli ochutnávku svých výrobků.
Vánoční veletrhy
Jako jediná škola z našeho regionu jsme se zúčastnili Vánočních trhů na BVV Brno, které se
konaly ve dnech 6. - 15. prosince 2019. Naši žáci prezentovali obory Pekař a Zahradník (Příloha
č. 14).
Projektový den – „Rozpočti si to! Prima život!“
V rámci zapojení do programu KaPoDav se žáci 3. ročníků oborů Cukrář a Agropodnikání
zúčastnili projektového dne pod názvem „Rozpočti si to! Prima život!“, který byl postaven na
příběhu a hraní rolí. Učili se jak hospodařit, vytvářet rozpočet a podnikat.
Zlatý certifikát Finančně gramotná škola
Dne 17. prosince 2019 obdržela škola v rámci projektu Accelium EDU Global Money Week
Zlatý certifikát Finančně gramotná škola (Příloha č. 26).
Vánoční projektový den
Dne 20. prosince 2019 měli žáci celé školy projektovou výuku zaměřenou na vánoční období.
Každá třída měla svůj vlastní program, např. obor Pekaři – pekařské vánoční pečivo, obor
Kuchař-číšník – vánoční, silvestrovská a novoroční studená kuchyně, obor Podnikání – deskové
hry Monopoly, Investor, obor Zahradnické práce – Vánoční tradice, obor Agropodnikání 1. A
– zdravý životní styl po celý rok aneb nejen novoroční předsevzetí. Vánoční projektový den se
setkal s velkým zájmem žáků školy.
Obhajoby odborných prací
Dne 14. ledna 2020 se ve škole uskutečnily v rámci projektové výuky obhajoby závěrečných
odborných prací pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Ve dnech 9. a 16. ledna 2020 se uskutečnily obhajoby odborných prací pro obory středního
vzdělání s výučním listem, jejichž tématem byl podnikatelský záměr v daném oboru nebo návrh
výrobku či menu.
Činnosti Centra odborného vzdělávání pro zemědělství
Škola je Centrem odborného vzdělávání pro zemědělství (COV) a uskutečňuje řadu činností
pro mateřské, základní a střední školy. Dne 5. února 2020 se uskutečnila porada škol
Jihomoravského kraje se zemědělskými obory. Na poradě byl projednán plán práce COV,
nabídnuty jednotlivé aktivity COV a podepsána memoranda o spolupráci. Všechny školy
projevily o spolupráci zájem. Plán obsahoval nabídku výuky nadstandardních témat, nabídku
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účasti na Znojemské zemědělské výstavě, účasti v Krajské soutěži v orbě a účasti v soutěži
Zemědělský opravář, nabídku přednášek odborníků z praxe a nabídku odborného workshopu.
Plán práce činnosti COV průběžně plníme. Soutěž Zemědělský opravář byla připravena včetně
nakoupených cen pro vítěze, ale nemohla se uskutečnit z důvodu pandemie Covid-19.
Krajské soutěže v orbě se aktivně zúčastnilo 14 škol, z toho 6 z Jihomoravského kraje. Na akci
se přišlo podívat také 226 žáků základních škol. Přednášek odborníků z praxe na aktuální téma,
například „Význam orby a seřízení pluhů“, „Dotační tituly PGRLF“, „Dotace SZIF“,
„Zemědělské pojištění“ a „Problematika sucha“, se zúčastnilo 14 škol, První česko-rakouské
zemědělské výstavy se zúčastnily aktivně tři školy a žáci dalších škol si výstavu prohlédli.
Nabídky výuky nadstandardních odborných témat využily tři školy.
Vinný cocktail cup 2020
Dne 6. února 2020 se zúčastnila vyučující školy jako rozhodčí 6. ročníku setkání spřátelených
odborných škol Vinný cocktail cup 2020, který pořádala Střední škola gastronomie, hotelnictví
a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace (Příloha č. 19).
Rostlinolékaři do škol
Žáci 2. a 3. ročníku oboru Agropodnikání se dne 10. února 2020 seznámili s významem ochrany
rostlin a rostlinolékařskou péčí prostřednictvím přednášky České společnosti rostlinolékařské,
z.s. Praha.
Přednášky o EU
Dne 12. února 2020 zástupci kanceláře Jihomoravského kraje pro mezinárodní spolupráci
seznámili žáky oborů Podnikání a Agropodnikání s hlavními principy EU, jejími institucemi a
našimi zástupci v těchto institucích. V rámci diskuze byla probrána témata eurofondů, rozdílné
kvality potravin anebo možností zaměstnání v zemích EU.
Oslava svátku svatého Valentýna
Žáci druhého ročníku oboru Kuchař-číšník připravili dne 14. února 2020 pro ostatní spolužáky
a zaměstnance školy nabídku koktejlů a sypaných čajů. Pekaři a cukráři upekli a nazdobili
srdíčka. Obsluha probíhala během dopoledních přestávek.
Projektový den „Nejkrásnější věc, kterou Bůh stvořil, je žena a růže“
Žáci oboru Zahradník připravili dne 6. března 2020 projektový den „Nejkrásnější věc, kterou
Bůh stvořil, je žena a růže“. Projektový den byl zaměřen na vazačství, aranžérství, literaturu a
kulturu.
Odborná stáž v rámci programu Erasmus+ žáků z Francie v naší škole
V rámci programu Erasmus+ a spolupráce se školou Legta d'Auch z departementu Gers jsme
na termín 8. – 21. března 2020 připravili odbornou stáž dvanácti žáků a dvou učitelů z Francie.
Odborná stáž se z důvodu pandemie Covid-19 nemohla uskutečnit. Naše i francouzská škola si
spolupráci cení, viz poděkování absolventů stáže v roce 2019 (Příloha č. 28).
Projektový den „Musí to jít bez pšenice“
Dne 2. prosince 2019 se uskutečnil projektový den „Musí to jít bez pšenice“. Obsahem
projektového dne byl rozvoj odborných kompetencí v oblasti výuky, odbytu a podnikání
zaměřeném na výrobky bezlepkové diety.
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Kurz Barista
V červnu jsme v naší škole uspořádali barmanský kurz, který absolvovalo 12 žáků oboru
Kuchař-číšník. Kurz obsahoval teorii a praxi a byl ukončen písemným testem, přípravou nápoje
v šejkru a v tumbleru a zpracováním vlastní receptury míchaného nápoje.

Obrázek č. 10: Výuka v kurzu Barista

Činnost školy v době pandemie Covid-19
Dne 11. března 2020 se uzavřela škola pro žáky z důvodu pandemie Covid-19 a vyučování
probíhalo „na dálku“. Pedagogové zasílali žákům studijní materiály, zadávali úkoly a
odpovídali na dotazy pomocí e-mailu a SMS zpráv, dále využívali programy Bakaláři, Moodle,
Skype a Microsoft Teams. Také se věnovali dobročinným aktivitám, jako je šití roušek a jejich
distribuci, do které se zapojili i žáci. O výrobu ochranných štítů se postarala naše 3D tiskárna.
Štíty byly vyrobeny nejen pro zaměstnance školy, ale i pro naši závodní lékařku a Základní
uměleckou školu v Hrušovanech nad Jevišovkou, jejíž ředitel nás oslovil s prosbou o vyrobení
štítů pro své učitele.
Dne 11. května 2020 se vrátili do školy žáci posledních ročníků, aby se připravili na závěrečné
a maturitní zkoušky. Od 25. května 2020 se mohli do školy vrátit i žáci nižších ročníků, účast
ve výuce však byla dobrovolná.
Ubytování příslušníků Armády České republiky
V termínu od 15. března do 7. června 2020 poskytla škola ubytování na Domově mládeže
Benjamina Kličky 1 příslušníkům Armády České republiky, kteří se společně s policií podíleli
na ochraně hranic České republiky v době pandemie Covid-19.
Zabezpečení žáků na výpomoc v zemědělství
Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek se na naši školu obrátil se žádostí o
pomoc jihomoravskému zemědělství, ve kterém v souvislosti s pandemií Covid-19 chyběli
pracovníci. Zájem o brigádu v zemědělství projevilo 29 žáků. Kontakty na jednotlivé zájemce
jsme předali zemědělským firmám.
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Ocenění nejlepších absolventů
Dne 26. června 2020 převzalo pochvalu ředitele školy a věcnou odměnu 16 nejlepších
absolventů naší školy, kteří u závěrečné zkoušky prospěli s vyznamenáním.

Obrázek č. 11: Předávání pochvaly ředitele školy nejlepším absolventům

8.2

Výstavy realizované školou

8.2.1 Výstava Znojemsko – zahrada Moravy 2019
U příležitosti konání Znojemského historického vinobraní se uskutečnila ve dnech 12. – 14. září
2019 v Louckém klášteře výstava „Znojemsko - zahrada Moravy 2019“. Naše škola byla
spolupořadatelem výstavy a získala putovní pohár starosty města Znojma za nejlepší expozici
a Čestné uznání za kolekci hroznů. Výstavu připravili žáci oboru Zahradník a Zahradnické
práce pod vedením odborných učitelů. Výstava měla vysokou návštěvnost. Slavnostního
zahájení výstavy se zúčastnily významné osobnosti regionu (Přílohy č. 1 a 2).
8.2.2 První česko-rakouská zemědělská výstava
Ve dnech 19. – 21. září 2019 pořádala naše škola desátý ročník zemědělské výstavy. Záštitu
nad výstavou převzal prezident Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimír Dlouhý,
CSc., hlavním partnerem výstavy byly Moravskoslezské cukrovary, a. s. Celkový počet
exponátů byl 992, z toho 228 exponátů ovoce včetně hroznů, 582 exponátů zeleniny a 182
ostatních exponátů. Celkový počet vystavovatelů byl 284, z toho 26 firem. V rámci činnosti
Centra odborného vzdělávání pro zemědělství si své expozice připravily i tři střední školy
Jihomoravského kraje, a to Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Střední
zahradnická škola Rajhrad a Střední vinařská škola Valtice. Svou expozicí se prezentovala také
Základní škola T. G. Masaryka Moravské Budějovice. Slavnostního zahájení se účastnily
významné osobnosti regionu. Návštěvníci si mohli prohlédnout pěkné výpěstky ovoce a
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zeleniny, které se i přes horké počasí podařilo pěstitelům vypěstovat. Výstavu navštívilo mimo
jiné 165 žáků mateřských škol, 130 žáků základních škol a 62 žáků středních škol. Výstava byla
součástí činností Centra odborného vzdělávání pro zemědělství (Přílohy č. 3 a 4).

Obrázek č. 12: Slavnostní zahájení První česko-rakouské zemědělské výstavy

8.2.3 Výstava v Dolním Rakousku
Škola se dne 23. listopadu 2019 podílela svou expozicí na výstavě v partnerské škole LFS
Poysdorf. Ředitel školy vystoupil na slavnostním zahájení (Příloha č. 12).
8.2.4 Vánoční výstava 2019
Škola pořádala ve dnech 11. - 19. prosince 2019 vánoční výstavu. Vystavovány byly výrobky
žáků oborů Zahradník, Zahradnické práce, Cukrář, Pekař, Kuchař – číšník, Opravář
zemědělských strojů a Prodavač. Svou expozici vytvořily také oba domovy mládeže. Součástí
výstavy byly také ve dnech 11. – 13. prosince 2019 Školní adventní trhy. Výstava a adventní
trhy byly otevřeny pro veřejnost a měly vysokou návštěvnost.

Soutěže
Školní soutěž v orbě
Dne 17. září 2020 proběhla školní soutěž v orbě. Nejúspěšnější žáci ze Školní soutěže v orbě
následně reprezentovali školu v Krajské soutěži v orbě.
Soutěž o nejlepší samostatnou odbornou práci
Každoročně vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR
Soutěž o nejlepší samostatnou odbornou práci absolventů učebních oborů. Za školní rok
2018/2019 získala naše žákyně druhé místo v oboru Cukrář a dne 19. října 2019 si v
Lichtenštejnském paláci v Praze převzala ocenění Hospodářské komory ČR (Příloha č. 8).
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Za školní rok 2019/2020 bylo do soutěže přihlášeno 71 prací, hodnotící komise vybrala 28
nejlepších prací. V oboru Cukrář bylo hodnoceno 15 prací a naše žákyně s prací s názvem
Myslivecký dort obsadila 2. místo. V oboru Kuchař-číšník bylo hodnoceno 12 prací a naše
žákyně s prací s názvem Mezinárodní den rodin obsadila 1. místo. Škola dosáhla velkého
úspěchu a byla v hodnocení nejlepší ze všech škol Jihomoravského kraje (Příloha č. 27).
Krajská soutěž v orbě
Škola pořádala ve dnech 18. – 19. září 2019 Krajskou soutěž v orbě s mezinárodní účastí. Záštitu
nad soutěží převzal ministr zemědělství ČR, hejtman Jihomoravského kraje, předseda
Regionální agrární komory Brno a předseda Agrární komory Znojmo. Soutěžilo celkem 14
škol, z toho 6 z Jihomoravského kraje, 1 z kraje Vysočina, 1 z Rakouska, 2 ze Slovenska a
poprvé 2 z Polska a 1 z Maďarska. Soutěž jsme současně pořádali jako první ročník soutěže
zemědělských škol Visegrádské čtyřky. Celkem soutěžilo 37 oráčů a celkovým vítězem byla
žákyně ze Stredné odborné školy rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská
Streda. Součástí doprovodného programu byly ukázky práce moderní zemědělské techniky s
možností vyzkoušení obsluhy. Stovky diváků všech věkových kategorií si mohli dále
prohlédnout historickou techniku, orbu s koňmi a doplňkové akrobatické vystoupení. Soutěž
měla kladný ohlas u soutěžících, u diváků z řad veřejnosti a žáků středních a základních škol a
zástupců z řad firem. Soutěž navštívilo mimo jiné 226 žáků základních škol a 90 dětí z
mateřských škol. Soutěž navštívila řada významných osobností Jihomoravského kraje, regionu
a partnerských škol a je také jednou z činností školy jako Centra odborného vzdělávání pro
zemědělství. Ohlasy na soutěž byly v České televizi, televizi Nova a v regionálním a
celostátním tisku (Přílohy č. 5, 6 a 7).

Obrázek č. 13 : První brázdy na soutěži

52

Soutěž budoucích řidičů
Dne 18. prosince 2019 proběhla na naší škole soutěž z pravidel provozu na pozemních
komunikacích, zásad bezpečné jízdy a zdravotní přípravy. Soutěže se zúčastnili žáci oborů
Opravář zemědělských strojů, Agropodnikání a vybraní žáci z ostatních oborů, celkem 55 žáků.
Školní soutěž v řezu révy vinné
Dne 29. ledna 2020 se ve školní výukové vinici v Leskách uskutečnilo školní kolo soutěže
v řezu révy vinné. Do soutěžního zápolení se zapojili 2 žáci oboru Zahradník a 8 žáků oboru
Agropodnikání. Čtyři nejlepší postoupili do mezinárodní soutěže v řezu révy vinné, která se
konala ve Střední vinařské škole Valtice.
Soutěž v řezu révy vinné Valtice
Dne 12. února 2020 se konala mezinárodní soutěž v řezu révy vinné. Soutěže se zúčastnilo 56
chlapců a 29 dívek ze škol z Valtic, Mělníka, Rajhradu, Modré ze Slovenska a Klosterneuburgu
z Rakouska. Soutěžící pracovali na školní vinici Pod Reistnou ve Valticích, kde řezali keře
odrůdy Souvignon tvarované v rýnsko-hessenském vedení. V kategorii dívek obsadila naše
žákyně 1. místo s celkovým počtem 156 bodů (Přílohy č. 15 a 16). První místo „v hlavním
městě vína“ je velkým úspěchem školy.

Obrázek č. 14: Předávání pochvaly ředitele školy za úspěchy v Soutěži v řezu révy vinné

Sportovní soutěže
Škola pořádala 20. prosince 2019 celoškolní vánoční turnaj O pohár ředitele školy v sálové
kopané.
Reprezentanti školy se zúčastnili dne 21. října turnaje středních škol v kopané chlapců – O
pohár Josefa Masopusta, dne 10. prosince okresního kola středních škol ve skoku vysokém –
Vánoční laťka 18. ročník - 2. místo a dne 3. února 2020 okresního finále středních škol v halové
kopané -1. místo (Přílohy č. 13 a 18).
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Soutěž Finanční gramotnost
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a METODIKA, institut pro další vzdělávání,
z. s., pořádali 9. ročník soutěže Finanční gramotnost, ve kterém žáci školy obsadili v okresním
kole 1. místo. Na základě výsledku postoupili do krajského kola soutěže, kde získali 2. místo
(Přílohy č. 20 a 21).
Mistrovství České republiky v řezu révy vinné
Reprezentantka školy obsadila dne 28. února 2020 celkově 4. místo v kategorii Juniorů na
mistrovství České republiky v řezu révy vinné konané ve Šlechtitelské stanici vinařské ve
Velkých Pavlovicích. Dosáhla velkého úspěchu, protože byla nejlepší z dívek v celkovém
pořadí (Příloha č. 17).
Soutěž Enersol 2020
Žáci školy se již tradičně zapojili do soutěže Enersol. Krajské kolo se konalo 25. února 2020
v Letovicích. Hlavním tématem letošního ročníku byla „Úspora energií“, „Obnovitelné
zdroje energií“ a „Snižování emisí v dopravě“. Do krajského kola postoupili tři reprezentanti
školy. V kategorii Enersol a praxe obsadila naše soutěžící druhé místo s prací Tepelná čerpadla
a postoupila do celostátního kola soutěže, které se konalo 24. – 25. září 2020. Ve své práci se
zabývala ekologickým způsobem vytápění s využitím tepelných čerpadel. Za koordinaci
projektu úspěšné soutěžící byl oceněn ředitel školy diplomem a medailí. Druhé místo obsadila
naše soutěžící také v kategorii Enersol a popularizace s prací s názvem Kolovrátek (Přílohy č.
22, 23 a 24).

Obrázek č. 15: Slavnostní vyhlášení soutěže Enersol 2020

Soutěž Gastrofest 2019 Český kapr
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, regionální pobočka Šumava ve spolupráci
s Gastrofestem České Budějovice pořádala 14. ročník kuchařské soutěže Gastrofest 2019 Český
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kapr. Tématem soutěže bylo „Český kapr v moderní úpravě“. V soutěži obsadila naše žákyně
4. místo s receptem Kapr se špenátovou krustou, houbovou omáčkou a provensálskými
bramborami (Příloha č. 11).
Krajská soutěž Zemědělský opravář
Na 24. března 2020 jsme připravili ve spolupráci se SŠ DOS Moravský Krumlov krajskou
soutěž Zemědělský opravář. Soutěž byla z důvodu pandemie Covid-19 zrušena.
Floristická soutěž – okresní kolo
Dne 18. června 2020 pořádala naše škola 2. ročník okresního kola floristické soutěže žáků
středních škol. Spolupořadatelem soutěže byl Český zahrádkářský svaz a Okresní hospodářská
komora Znojmo. Soutěže se zúčastnilo 10 žáků zahradnických oborů a vytvořili kulaté kytice a
vypichované misky. Vítězná žákyně z naší školy postoupila do zemského kola v Prostějově,
které se uskutečnilo 17. září 2020. Vypichované misky ozdobily prostory školy a Okresní
hospodářské komory ve Znojmě (Příloha č. 25).

Obrázek č. 16: Exponáty Floristické soutěže

Olympiáda v českém jazyce
Škola pořádala dne 25. listopadu 2019 školní kolo této soutěže, kterého se zúčastnilo 7 žáků.
Nejlepší účastnice postoupila do okresního kola.
Soutěž Zlatá Chuť jižní Moravy a Regionální potravina Jihomoravského kraje
V měsíci červnu připravili žáci školy soutěžní pekařský výrobek „Pochoutkové tyčinky“ do
uvedených soutěží. Soutěžní výrobek je součástí sortimentu naší výukové prodejny a zákazníky
je příznivě hodnocen.
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Přírodovědný klokan
Dne 16. října 2019 se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, kterého se zúčastnili
žáci 1. a 2. ročníku oboru Agropodnikání.
Bobřík informatiky
V listopadu 2019 jsme pořádali pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Agropodnikání soutěž Bobřík
informatiky – kategorie Junior.
Kraj pro bezpečný internet
V listopadu 2019 jsme pořádali pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Agropodnikání a žáky 3. ročníků
vybraných tříd soutěž Kraj pro bezpečný internet.
Ekonomická olympiáda
V listopadu a prosinci 2019 se konalo školní kolo ekonomické olympiády, kterého se zúčastnili
žáci 1. ročníku oboru Podnikání.
Soutěž v cizích jazycích
Škola pořádala 6. prosince 2019 školní kolo soutěže v německém jazyce, kterého se zúčastnilo
7 žáků a dne 29. ledna 2020 školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 41
žáků.
Školní floristické soutěže
Ve škole se uskutečnila dne 11. prosince 2019 soutěž „O nejlepší vánoční vazbu“ ve čtyřech
kategoriích. Z exponátů byla připravena výstava.
Vánoční balení dárků
Dne 11. prosince 2019 jsme pořádali soutěž „O nejlépe zabalený dárek“ pro žáky oboru
Prodavač. Ze soutěžních exponátů byla připravena výstava.
Vánoční perníkové svícny a Ozdoby z perníků
Dne 11. prosince 2019 jsme pořádali pro žáky 2. ročníku oboru Cukrář soutěž „Vánoční
perníkové svícny“ a pro žáky 1. ročníku oboru Cukrář soutěž „Ozdoby z perníků“. Ze
soutěžních exponátů byla připravena výstava.
Středoškolská odborná činnost
Ve škole jsme pořádali dne 14. ledna 2020 školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Dva
soutěžící postoupili do okresního kola.
Biologická olympiáda
Dne 14. února 2020 jsme pro žáky uspořádali školní kolo Biologické olympiády. Tématem
soutěže bylo „Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme – barvy a mimikry, trichomy
rostlin“.
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Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí

Ve škole ve školním roce 2019/20 neproběhla ve škole inspekce České školní inspekce.
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Základní údaje o hospodaření školy

Údaje o hospodaření školy obsahuje samostatná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace 7862
za rok 2019.
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Spolupráce s Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf

Ve školním roce 2019/2020 pokračovala již tradiční spolupráce naší školy s LFS Poysdorf.
V rámci této spolupráce se uskutečnilo několik výměnných aktivit. Aktivity byly zaměřeny
hlavně na společný odborný výcvik žáků obou škol.
Dne 31. října 2019 navštívila 27- členná skupina žáků a pedagogů z Poysdorfu naši školu. Pro
rakouské žáky byl připraven zajímavý kulturní program. Rakouští žáci navštívili znojemské
podzemí. Po návštěvě podzemí si žáci a jejich pedagogové prohlédli další pamětihodnosti a
historické centrum města Znojma.
Ve dnech 22. a 25. listopadu 2019 se konal v LFS Poysdorf „Den otevřených dveří“. Při této
příležitosti proběhla akce „Poysdorf poznává Znojmo“. Dne 22. listopadu 2019 navštívila
skupina našich žáků a pedagogů školu v Poysdorfu. Společně s rakouskými žáky připravili
v jedné z učeben velmi zajímavou výstavu. Na této výstavě prezentovali své výrobky žáci oborů
Cukrář, Pekař, Zahradník, Kuchař – číšník, Prodavač a Opravář zemědělských strojů. Výstava
se setkala s velkým zájmem rakouské veřejnosti.

Spolupráce s Landwirtschaftliche Fachschule Obersiebenbrunn
Ve školním roce 2019/2020 pokračovala spolupráce s naší partnerskou školou LFS
Obersiebenbrunn. Společné aktivity, které proběhly, byly zaměřeny hlavně na odborný výcvik.
Dne 19. 9. 2019 navštívila 8-členná skupina žáků a pedagogů z Obersiebenbrunnu naši školu.
Zahraniční žáci navštívili Krajskou soutěž v orbě. Dva žáci z LFS Obersiebenbrunn se soutěže
aktivně zúčastnili.
Ve dnech 21. a 22. října 2019 navštívila 7-členná skupina žáků a pedagogů Střední odborné
školy Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace školu v Obersiebenbrunnu. V rámci akce
„Herbstarbeitstage“ bylo pro naše žáky připraveno dvoudenní praktické vyučování. Žáci si
během praktického vyučování vyzkoušeli práci s moderní zemědělskou technikou a navštívili
také několik zemědělských podniků v Obersiebenbrunnu a okolí.

Projekt OP VVV „Učíme společně, moderně, kvalitně a zajímavě“
Ve školním roce 2019/20 skončila realizace projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007277
„Učíme společně, moderně, kvalitně a zajímavě“ z výzvy Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání v rámci programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - šablony pro SŠ. Celková výše dotace činila 1 177 742 Kč. Do projektu se
některou z forem zapojili všichni pedagogičtí pracovníci.
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Projekt OP VK „Odborná jazyková terminologie“
V rámci udržitelnosti pokračovala naše škola v práci s výukovými materiály, vytvořenými
během realizace projektu „Odborná jazyková terminologie“, č. CZ.1.07/1.1.02/02.0039
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy 02 – Zvyšování kvality
ve vzdělávání v Jihomoravském kraji.
Výukové materiály jsou vytvořeny v anglickém a německém jazyce. Výuka podle vytvořených
výukových materiálů je zakotvena ve školních vzdělávacích programech všech oborů, probíhá
ve školním e-learningovém výukovém modulu, jehož součástí jsou materiály se slovní zásobou,
testy, cvičení, fotoseriály a výukové filmy, namluvené rodilými mluvčími. Specifická odborná
terminologie jednotlivých oborů zvyšuje jazykové schopnosti našich žáků, které využívají již
během studia při odborných stážích v rámci projektu Erasmus+ a výměnném zahraničním
praktickém vyučování v rámci projektu Do světa!.
Naším cílem je, aby naši absolventi byli co nejúspěšnější při uplatnění na domácím i
zahraničním pracovním trhu.

Projekt „Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro
udržitelný rozvoj a dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském
kraji KaPoDaV“
Škola byla ve školním roce 2019/2020 spolupracujícím subjektem končícího projektu
Jihomoravského kraje Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný
rozvoj a dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji – KaPoDaV č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211. Zapojila se do následujících aktivit: Školní žákovské
firmy, Finančně gramotná škola, soutěž Rozpočti si to, Program Inspirací k podnikání, soutěž
Tvoř s 3D tiskem, P-koordinátor a vzdělávání v oblasti podpory pracovníků škol a propagaci
dalšího profesního vzdělávání směrem k cílovým skupinám. Zajímavou aktivitou projektu
realizovaného s podporou Jihomoravského kraje byl „Žákovský miniprojekt – venkovní
odpočinkové místo“. V rámci tohoto projektu získala škola na vybudování venkovního
odpočinkového místa na pracovišti Hakenova částku 18 tis. Kč.

Partner projektu „Podpora polytechnického vzdělávání,
matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji –
PolyGram“
V rámci spolupráce v projektu Jihomoravského kraje PolyGram – Podpora polytechnického
vzdělávání,
matematické
a
čtenářské
gramotnosti
v Jihomoravském
kraji
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 vystupuje škola jako partner č. 12 a navazuje na předchozí
úspěšný krajský projekt OPVK, výzva č. 44 na podporu polytechnického vzdělávání „Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“.
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Cílem je podpora polytechnického vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí
pedagogických pracovníků, podpory síťování škol, vytvořením zázemí pro výměnu zkušeností
ve výuce a spolupráci pedagogů napříč předměty.
Hlavní cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol, sekundární cílovou skupinou žáci
partnerských a spolupracujících škol v Jihomoravském kraji.
Aktivity projektu byly ve školním roce 2019 – 2020 výrazně ovlivněny mimořádnými
protiepidemickými opatřeními Covid–19. Omezení se dotkla všech 3 podaktivit.
Činnost je rozdělena do 3 podaktivit:
Klíčová podaktivita KA03-3 Sdílení pedagogů, odborných učeben, laboratoří a příkladů
dobré praxe
V rámci této činnosti škola sdílí svoje vybavené učebny, dílny a laboratoře s 8 spolupracujícími
základními školami Znojma a znojemského regionu:
- Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace
- Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo – Přímětice 569
- Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace
- Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, p.o.
- Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okres Znojmo, p.o.
- Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, p.o.
- Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98
Důraz je kladen na praktickou stránku, získání manuální zručnosti, šikovnosti a jistoty při práci
a na rozvoj technického myšlení.
Ve školním roce 2019 - 2020 bylo realizováno 50 aktivit, z toho v 1. pololetí 44 aktivit a ve 2.
pololetí 6 aktivit. Z celkového množství aktivit bylo 10 aktivit směřováno do potravinářské
výroby, 20 aktivit prezentovalo zemědělské činnosti a 20 aktivit bylo zaměřeno na technické
činnosti.
Do sdílení se zapojilo celkem 464 žáků základních škol, z toho v 1. pololetí 420 žáků a ve 2.
pololetí 44 žáků. Většinou se jednalo o žáky 7., 8. a 9. ročníků.
Mezi nejoblíbenější a nejžádanější činnosti patřily práce na pracovišti Hakenova týkající se
technických činností. Pedagogové základních škol přivítali tyto činnosti především z důvodu
absence technických dílen na základních školách. Také zavedení nových moderních
technologií, např. CNC stroje, 3 D tisk nebo polytechnické stavebnice přitáhly pozornost
pedagogů a žáků základních škol. Volbu budoucího povolání ovlivnily práce v cukrářské,
pekařské dílně nebo zahradnickém provozu. Práce v chemické laboratoři nadchly žáky
především studijního zaměření.
V rámci sdílení pedagogů bylo opakovaně podpořeno 14 pedagogů základních škol a 17
pedagogů střední školy, kteří si vzájemně vyměnili zkušenosti.
Žáci ZŠ Kravsko absolvovali 2 návštěvy a zapojili se do 5 aktivit. Celkem se jednalo o 63 žáků.
Všechny aktivity se uskutečnily v 1. pololetí. Žáci si vyzkoušeli jemnou motoriku s využitím
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polytechnických stavebnic, technické činnosti na odloučeném pracovišti Hakenova a vazačské
činnosti v oboru Zahradník.
ZŠ Prosiměřice uskutečnila 5 návštěv, z toho v 1. pololetí 4 návštěvy a ve 2. pololetí 1 návštěvu.
60 žáků této školy se zúčastnilo 17 aktivit zaměřených na technické a zemědělské činnosti a
potravinářskou výrobu.
Mezi nejaktivnější základní školy patřila ZŠ Václavské náměstí. Žáci ZŠ Václavské náměstí
navštívili školu 8 x v celkovém počtu 148 žáků. Absolvovali 16 aktivit, z toho 14 aktivit v 1.
pololetí a 2 aktivity ve druhém pololetí. Z hlediska náplně využili širokou nabídku činností
zaměřených na praktické činnosti v pekařské, cukrářské a opravárenské dílně, práci
s polytechnickými stavebnicemi a v chemické laboratoři.
ZŠ Pražská uskutečnila 3 návštěvy v 1. pololetí v celkovém počtu 67 žáků, kteří se zapojili do
5 aktivit. Oblíbenými byla cukrářská výroba, práce s polytechnickými stavebnicemi, činnosti
v opravárenských dílnách a při řešení zemědělské tematiky.
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo navštívila střední školu 2 x – obě
návštěvy se uskutečnily v prvním pololetí a žáci absolvovali 2 aktivity zaměřené na zahradnické
činnosti - aranžování rostlin.
Mezi školy, které dorazily z největší vzdálenosti, patřila ZŠ Višňové. 42 žáků ZŠ Višňové
absolvovalo 5 aktivit v 1. pololetí. Žáci si pro svoji činnost vybírali mezi prací v chemické
laboratoři, technickými činnostmi na odloučeném pracovišti Hakenova nebo v potravinářských
dílnách.
Klíčová podaktivita KA03-4 Organizace přednášek odborníků z praxe
Zapojení do této podaktivity umožňuje propojení praxe a spolupráce škol se zaměstnavateli,
podpory co nejlepší informovanosti o požadavcích praxe, možnostech teoretické i praktické
připravenosti a kompetenční vybavenosti absolventů střední školy. Očekávaným výsledkem je
zlepšení připravenosti absolventů na vstup na trh práce po absolvování střední školy.
Ve školním roce 2019 - 2020 byly uskutečněny 3 přednášky pro žáky střední školy, na kterých
se podíleli 3 lektoři z řad spolupracujících firem. Všechny přednášky proběhly v 1. pololetí.
Tématy přednášek byly: Moderní trendy v pekařských výrobcích; Chov skotu a zpracování
mléka; Zpracování hroznů a, výroba vína za použití moderních technologií. Přednášek se
zúčastnilo 32 žáků z oboru Agropodnikání (28 žáků) a Pekař (4 žáci).
Klíčová podaktivita KA03-5 Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben
Ve vazbě na výše popsané klíčové podaktivity došlo k pořízení plánovaného potřebného
vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen. Dostatečná materiální a technická vybavenost
školy je klíčovým předpokladem připravenosti absolventů škol a zajištění jejich
konkurenceschopnosti na trhu práce.
Ve školním roce 2019/2020 bylo zakoupeno vybavení chemické laboratoře v celkové částce
22.246,- Kč. Jednalo se o digitální pipety. K dalším nákupům z důvodu mimořádných
protiepidemických opatření Covid-19 nedošlo.
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení
Svářečská škola
Ve škole proběhlo 5 základních kurzů pro získání osvědčení svářeče, kterého se zúčastnilo 20
zájemců, 13 zájemců absolvovalo kurz ZK 135-1.1, čtyři zájemci kurz ZK 141-8 a tři
zájemci absolvovali kurz ZK 111-1.1. Realizovali jsme také 10 kurzů pravidelného
přezkoušení svářečů pro 84 zájemců. Účastníci kurzů byli zájemci z firem. Část zájemců o
jednotlivé kurzy jsme získali v rámci spolupráce s Hospodářskou komorou ve Znojmě. Škola
pomohla řešit problém nedostatku svářečů v regionu.

Autoškola
Učitelé autoškoly realizují kromě výuky žáků také kurzy autoškoly pro cizí zájemce. Kurz
skupiny T je určen zájemcům o řízení traktorů a samochodných zemědělských strojů na
pozemních komunikacích. Kurz skupiny B je určen zájemcům o řízení osobních vozidel do 3,5
tuny a do 8 míst mimo řidiče na pozemních komunikacích. Kurz skupiny C je určen zájemcům,
kteří si potřebují doplnit kvalifikaci pro řízení nákladních vozidel nad 3,5 tuny a jsou držiteli
řidičského oprávnění pro skupinu B. Ve školním roce 2019/2020 se kurzu skupiny T zúčastnili
celkem dva uchazeči a kurzu skupiny B pět uchazečů.

Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíků
Ve školním roce 2019/2020 jsme připravili Kurz obsluhy vysokozdvižných vozíků pro
celkem pět zájemců.

Kurz vázání a aranžování květin
Dne 24. září 2019 proběhl Kurz vázání a aranžování květin. Zúčastnili se ho tři zájemci.

Kurz předvánočního pečení vánoček
Dne 10. prosince 2019 se ve škole uskutečnil kurz pečení vánoček. Kurz byl určen zájemcům
o pečení tradičních českých vánoček. Zúčastnili se ho čtyři zájemci, kteří také projevili zájem
o další navazující kurzy s pekařskou tematikou.
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Předložené a školou realizované projekty financované z cizích
zdrojů
Projekt programu OP VVV Erasmus+ „Pojeď za hranice, naučíš se
více!“
Škola připravila nový projekt programu Erasmus+, klíčová aktivita Vzdělávací mobilita
jednotlivců, aktivita Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě s názvem
„Pojeď za hranice, naučíš se více!“ – Go abroad, you will learn more! s číslem 2019-1-CZ01KA102-060693. Projekt byl v 1. pololetí školního roku 2019/2020 schválen. Doba realizace
projektu je plánována od 31. 12. 2019 do 29. 11. 2021. Celková dotace na projekt činí 54 696
Eur, plánovaný počet podpořených žáků je 32.
Vzhledem k situaci s pandemií Covid-19 nemohly být zatím zahraniční odborné stáže ve
školním roce 2019/20 realizovány.

Projekt programu OP VVV „Výuka v novém pojetí“
V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II
byl naší škole v 1. pololetí schválen projekt s názvem „Výuka v novém pojetí“ s registračním
číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016854. Začátek realizace uvedeného projektu byl 1. února
2020, ukončení projektu je plánováno na květen 2022. Celková částka projektu činí 2 033 203
Kč.
Projekt naplňuje specifické cíle, kterými jsou zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy
včetně posílení jejich relevance pro trh práce, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků
v klíčových kompetencích, sociální integrace dětí a žáků, včetně začleňování romských dětí do
vzdělávání.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci školy a vychovatelky domova mládeže, rodiče
dětí a žáků, žáci a veřejnost.
Projekt je zaměřen na kombinaci témat personální podpora, osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání žáků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a
spolupráce s veřejností.
Oproti předcházejícímu projektu Šablony pro SŠ I je nyní naplňována šablona personální
podpory - koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele. Osobnostně sociální a profesní
rozvoj pedagogů je zajištěn naplňováním šablon: další vzdělávání pedagogických pracovníků,
vzájemná spolupráce pedagogů středních škol, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol a
školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemová výuka, využití metody
CLIL ve výuce, zapojení odborníka z praxe do výuky, stáže pedagogů u zaměstnavatelů.
Aktivity rozvíjející informační a komunikační technologie jsou naplňovány zapojením ICT
technika do výuky a využitím ICT ve vzdělávání. Spolupráci rodičů žáků a veřejnosti je určena
šablona komunitně osvětová setkání.
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Projekt programu Jihomoravského kraje Do světa 2020! ZnojmoPoysdorf-Obersiebenbrunn: „Spolupráce bez hranic VI“
V roce 2020 podala Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa! 2020 žádost na dotaci na projekt:
Znojmo – Poysdorf – Obersiebenbrunn – „Spolupráce bez hranic VI“ s celkovou částkou
30.920,- Kč. Projekt podporuje dlouhodobou spolupráci s rakouskými školami.
Program Do Světa 2020! Jihomoravský kraj následně z důvodu pandemie Covid-19 zrušil.

Program MZe 129 710 „Centra odborné přípravy“
Škola je jmenována Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství České republiky. Na
základě jmenování si můžeme každoročně zakoupit moderní učební pomůcky. V březnu 2020
jsme podali žádost na Ministerstvo zemědělství o podporu z Národního dotačního programu
MZe 129 710 „Centra odborné přípravy“. Následně po schválení Radou Jihomoravského kraje
jsme v červnu uskutečnili výběrové řízení. V roce 2020 pořídíme moderní kolový traktor
včetně navigace pro výuku oboru Agropodnikání za 1 278 970 Kč, z toho Ministerstvo
zemědělství uhradí 90 % investované částky.
Jmenování Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství výrazně napomáhá
k modernizaci vybavení školy. Nově zakoupené pomůcky nabízíme k využívání i dalším
školám podobného typu Jihomoravského kraje. Program je schválen do roku 2021.

Obrázek č. 17: Moderní pomůcky zakoupené z dotace MZe 129 710 „Centra odborné přípravy“
– analyzátor vína
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Obrázek č. 18: Moderní pomůcky zakoupené z dotace MZe 129 710 „Centra odborné přípravy“

Projekt programu OP VVV „Implementace KAP JMK II“
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace se zapojila jako partner do
projektu Jihomoravského kraje „Implementace KAP JMK II“, s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177. Projekt byl schválen v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doba trvání projektu je od září 2020 do června 2023. Celkové
plánované náklady školy jako partnera Jihomoravského kraje činí 8.054.370,54 Kč.
Projektové činnosti jsou zaměřeny na podporu odborného a polytechnického vzdělávání. Jedná
se o organizaci kroužků, sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré
praxe, budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při střední škole,
přehlídky polytechnických činností a praktických dovedností žáků základní školy a odborné
vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu škol a vzdělávání žáků partnerských
středních škol v nadstandartních tématech.
V projektu budou podpořeni pedagogové a žáci 8 spolupracujících základních škol a kmenové
střední školy, pedagogové a žáci 8 spolupracujících středních škol a management těchto škol.
Dále je součástí projektu vybudování nových polytechnických učeben, jedná se o učebnu
(dílnu) pro práci s kovem a učebnu (laboratoř) přírodovědných předmětů. Pro další činnost
Centra odborného vzdělávání pro zemědělství zřídíme v rámci projektu „Implementace KAP
JMK II“ minimlékárnu pro zpracování mléka.
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Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
Spolupráce s firmami
AGRO Jevišovice a.s.
Klasický zemědělský podnik zabývající se zemědělskou prvovýrobou, výrobou a prodejem
krmných směsí, službami pro zemědělství a dopravu. V rostlinné výrobě je podnik zaměřen
převážně na pěstování plodin pro výrobu krmných směsí (obiloviny, luskoviny, olejniny).
Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu na mléko a maso, chov prasat včetně
rozmnožovacího chovu. Žáci zde vykonávají praxi v živočišné výrobě.
ÚKZÚZ Znojmo
Je řízen Ministerstvem zemědělství jako specializovaný orgán státní správy. Provádí správní
řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti
v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby
pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné
produkce. Pracoviště v Oblekovicích tuto činnost provádí na úseku vinohradnictví a zeleniny.
Zároveň je zde i odbor registrace vinic. Žáci zde vykonávají praxi především při pěstování vinné
révy a ve
sklepním hospodářství. ÚKZÚZ Znojmo se tradičně podílí svými exponáty na zemědělských
výstavách školy.
Vinařství rodiny Špalkovy Znojmo – Nový Šaldorf
Podnik zabývající se pěstováním vinné révy, zpracováním hroznů, výrobou a prodejem vína.
Vinařství Špalek je rodinným vinařstvím, které vede František Špalek, a patří posledních dvacet
let mezi stálice na tuzemské vinařské scéně. Toto rodinné vinařství je známo především díky
výrobě nejrůznějších specialit. Žáci zde vykonávají praxi na úseku vinohradnictví a sklepního
hospodářství. Firma se tradičně podílí svými exponáty na zemědělských výstavách školy.
Znovín Znojmo, a. s. se sídlem v Šatově
Společnost Znovín Znojmo a.s. patří ke stálicím moravského vinařství. Svou velikostí i
produkcí patří v českých poměrech k větším podnikům.
Je pokračovatelem tradiční výroby vína z hroznů révy vinné v okresu Znojmo. Pro své výrobky
používá především hroznů vypěstovaných na tradičních, emisemi nezatížených vinicích
Znojemského regionu. Vedle rozmanitého sortimentu tradičních odrůdových vín najdete v
nabídce také speciality – suché a polosuché pozdní sběry, vína kategorie výběr z hroznů a výběr
z bobulí, vína ledová, slámová i šumivá vína – sekty.
Naši žáci se ve společnosti Znovín Znojmo seznamují s klasickou technologií výroby vína a
zároveň zde poznávají i nové trendy ve zpracování hroznů a následně výroby vína. U všech těchto
prací jsou přítomni a nápomocni. Firma se tradičně podílí svými exponáty na zemědělských
výstavách školy.
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Vinařství Lahofer, a.s.
Společnost Vinařství LAHOFER, a.s. vznikla ve Znojmě v roce 2003 jako První znojemská
vinařská a.s.
Vinařství LAHOFER se v roce 2012, po nákupu nových vinohradů, stalo jedním z největších
pěstitelů vinné révy v České republice a stará se i o Rajskou vinici na historických terasách pod
chrámem svatého Mikuláše ve Znojmě. Kapacita vinařství je stanovena na maximální roční
produkci 800 tisíc lahví vín vyrobených většinou z hroznů z vlastních vinic.
Naši žáci se ve společnosti Vinařství Lahofer seznamují s klasickou technologií výroby vína a
zároveň zde poznávají i nové trendy ve zpracování hroznů a následně výroby vína. U všech těchto
prací jsou přítomni a nápomocni. Další jejich činnost je zaměřena na skladování a export vína
pro zákazníka a následně jeho marketingové zhodnocení na trhu vína. Firma se tradičně podílí
svými exponáty na zemědělských výstavách školy.
Spolupráce s dalšími firmami
Škola spolupracuje s řadou dalších firem, např. Agrall Bantice, a. s., Pekárny United
Backeries, a.s., Jatka Borotice, s.r.o., AHOLD Czech republik a.s., Kaufland Česká
republika, v.o.s., Agroservis trading a.s. Višňové atd.
Obsahem spolupráce je zabezpečení odborného výcviku a praxe, zabezpečení odborníků
z praxe pro závěrečné zkoušky, realizace výstav, využití odborníků z praxe pro výuku a
zabezpečení a předvádění moderní zemědělské techniky při soutěži v orbě. Odborníci z praxe
podávají návrhy na obsah školních soutěží a podílí se na jejich hodnocení. Některé firmy se
aktivně zúčastňují prezentace středních škol, která se každoročně uskutečňuje v naší škole.
Dlouhodobě spolupracujeme s firmou Agropodnik Mašovice, a.s.. Například při Krajské
soutěži v orbě nám poskytuje pozemek, umožňuje uskladnění techniky a také nám zapůjčuje
další techniku. Firma Nejedlý s.r.o. se podílela na Krajské soutěži v orbě a na přípravě krajské
soutěže Zemědělský opravář.
Slibně se rozvíjí spolupráce s firmou Moravskoslezské cukrovary, a.s. Hrušovany nad
Jevišovkou. Ve školním roce 2019/2020 byl cukrovar hlavním partnerem při uskutečnění První
česko-rakouské zemědělské výstavy a dále nám pravidelně poskytuje dar na nákup učebních
pomůcek pro obor Opravář zemědělských strojů.

Spolupráce s odborovými organizacemi
Ve škole působí dvě odborové organizace. Jsou to Základní organizace Odborového svazu
pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy a Základní organizace Českomoravského
odborového svazu pracovníků školství. V rámci dobré spolupráce řešíme společně všechny
úkoly dané zákonnými předpisy. Odborové organizace se dále podílí na kontrole čerpání
prostředků FKSP a plánování DVPP.

Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně
Škola dlouhodobě spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně. Oblastí spolupráce je
zejména vzdělávání nových učitelů. Škola má statut Univerzitní trenérská škola. Uskutečnily
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se dále např. přednášky prof. Ing. Františka Bauera, CSc. na téma „Význam orby a seřízení
pluhů“ a přednáška k problematice sucha.

Spolupráce s Městem Znojmem
Ve spolupráci s městem Znojmem jsme připravovali výstavu Znojemsko – zahrada Moravy.

Spolupráce s Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje
V rámci dlouhodobé spolupráce s Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje jsme
připravili 18. - 19. září 2019 Krajskou soutěž v orbě s mezinárodní účastí.
Každoročně se zúčastňujeme soutěže pořádané Regionální agrární komorou JMK „Zlatá chuť
Jižní Moravy a Regionální potravina JMK“.

Spolupráce s Hospodářskou komorou ve Znojmě
Ve spolupráci s Hospodářskou komorou Znojmo jsme pořádali dne 18. června 2020
Floristickou soutěž. Dále jsme s Hospodářskou komorou spolupracovali při První českorakouské zemědělské výstavě a zabezpečování účasti firem na Prezentaci středních škol a
přípravě krajské soutěže Zemědělský opravář.

Spolupráce s Agrární komorou Znojmo
Ve spolupráci s Agrární komorou Znojmo jsme připravovali krajskou soutěž Zemědělský
opravář. Dále se Agrární komora Znojmo podílela na zabezpečení firem na Prezentaci středních
škol a na přípravě Krajské soutěže v orbě.

Spolupráce s Úřadem práce ve Znojmě
Ve spolupráci s Úřadem práce ve Znojmě zabezpečujeme Regionální přehlídku středních škol,
včetně zabezpečení účasti firem. Žáci vycházejících ročníků absolvují besedy s odbornými
pracovníky oddělení poradenství a dalšího vzdělávání.

Spolupráce s Českým zahrádkářským svazem
Ve školním roce 2019/2020 se úspěšně rozvíjela spolupráce s okresní organizací Českého
zahrádkářského svazu. Součástí spolupráce byla příprava Floristické soutěže a příprava První
česko-rakouské zemědělské výstavy.
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15

Podávání informací ve školním roce 2019/2020

Měsíc
Září

Druh požadované informace
Informace o stravování a ubytování (žáci, rodiče)
Informace o odborném výcviku (žáci, podniky)
Přestup z jiné SŠ (zájemci)
Informace o kurzech dalšího vzdělávání

Počet
30
28
3
3

Říjen

Informace o stravování a ubytování (žáci, rodiče)
Informace o prezentaci SŠ (školy, zájemci)
Informace o možnosti přerušení studia
Možnosti zaměstnání (zájemci)

15
37
1
1

15
37
1
1

Listopad

Informace k přijímacímu řízení (uchazeči, rodiče)
Informace o možnosti přerušení studia

14
2

14
2

Prosinec

Informace k přijímacímu řízení (uchazeči, rodiče)
Přestup z jiné SŠ (zájemci)
Informace o kurzech dalšího vzdělávání

22
1
4

22
1
4

Leden

Přijímací řízení – podmínky přijetí (uchazeči, rodiče)
Informace o možnosti přerušení studia

15
3

15
3

Únor

Přijímací řízení – podmínky přijetí (uchazeči, rodiče)
Informace o možnosti přerušení studia
Informace o kurzech dalšího vzdělávání
Možnosti zaměstnání (zájemci)

66
1
2
12

66
1
2
12

Březen

Přijímací řízení – (uchazeči, rodiče)
Přestup z jiné SŠ (zájemci)

38
1

38
1

Duben

Přijímací řízení – výsledky (rodiče)

299

299

Květen

Přijímací řízení – podmínky přijetí (uchazeči, rodiče)
Informace o kurzech dalšího vzdělávání
Možnosti ubytování v domovech mládeže (rodiče)

30
1
3

30
1
3

Červen

Přijímací řízení – další kola (uchazeči, rodiče)
Možnosti zaměstnání (zájemci)
Podmínky opravných zkoušek (žáci)
Informace o možnosti opakování ročníku
Informace o přijetí do vyššího ročníku
Přestup z jiné SŠ (zájemci)

13
3
2
1
1
2

13
3
2
1
1
2
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Vyřízeno
30
28
3
3

Červenec

Přijímací řízení – další kola (uchazeči)
Přestup z jiné SŠ (zájemci)

3
1

3
1

Srpen

Informace o stravování a ubytování (rodiče)
Přijímací řízení – další kola (uchazeči)
Možnosti zaměstnání (zájemci)
Informace o možnosti opakování ročníku

3
6
5
2

3
6
5
2

Ing. Josef Brouček
ředitel školy

Znojmo 12. října 2020
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