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Úvod 

 

Výroční zpráva Střední lesnické školy v Hranicích za školní rok 2019/2020 naplňuje ustanovení 
zákona č.561/2004 Sb. Součástí výroční zprávy je i zpráva o hospodaření, vycházející z roční uzávěrky 
hospodářského roku 2019. 

 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 12. 11. 2020. 

 





 
Výroční zpráva Střední lesnické školy v Hranicích za školní rok 2019/2020 
Kapitola: Základní údaje o škole 
Zpracovatel: Ing. Ctirad Juráň 

Strana 8 

1 Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje o škole 

Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 

Adresa školy 753 01 Hranice, Jurikova 588 

IČ 61986038 

Bankovní spojení 151744090/0600 

DIČ CZ 61986038 

Telefon/fax 581 601 231 

E-mail sls@slshranice.cz 

Adresa internetové stránky www.slshranice.cz 

Právní forma Příspěvková organizace Olomouckého kraje 

Zařazení do sítě škol 31. 3. 2006 č. j. 8294/2006-21 

Název zřizovatele Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Součásti školy 

Školní polesí, Hranice VI – Valšovice 33, IZO 102 856 935 
DM Teplická 
DM Jungmannova 
Školní jídelna Jungmannova 
Arboretum školy 

IZO ředitelství  600 017 770 

Vedoucí a hospodářští pracovníci 

Ing. Lukáš Kandler – ředitel školy 
Ing. Ctirad Juráň – zástupce ředitele, statutární zástupce 
Ing. Martin Němec – zástupce ředitele pro ŠP 
Ing. Blanka Blahová – zástupce ředitele pro ekonomiku 
Ing. Bc. Pavel Matys – vedoucí vychovatel 
Zdeňka Halaštová -  vedoucí školní jídelny 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví 

1.2 Součásti školy a místa poskytování vzdělávání nebo služeb:    

− Střední škola (SŠ) kapacita 360 žáků 

− IZO: 000842851  

− Místo poskytovaného vzdělávání: 

− Jurikova 588, Hranice 

− Domov mládeže (DM) kapacita 246 lůžek 

− IZO: 102856915 

− Místa poskytovaných služeb: 

− Jungmannova 616, Hranice  

− Teplická 625, Hranice 

− Školní jídelna (ŠJ) kapacita 550 strávníků 

− IZO: 102980721 

− Místo poskytovaných služeb: 

− Jungmannova 616, Hranice 

− Školní polesí (ŠP) kapacita se neuvádí 

− IZO: 110025938 

− Místo poskytovaných služeb: 

− Valšovice 33, Hranice VI 
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1.3 Charakteristika školy 

Na Střední lesnické škole v Hranicích se vyučuje čtyřletému studijnímu maturitnímu oboru 41-46-M/01  - 
lesnictví, ukončenému maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy 9. tříd základní školy, 
chlapce i děvčata, u kterých se vedle studijních předpokladů vyžaduje i dobrý zdravotní stav. Vedle 
teoretické výuky je na škole kladen i velký důraz na praktická cvičení a výkon praxe, které se konají 
převážně na školním polesí a částečně také i na dalších pracovištích lesnického provozu. Od 1. 9. 2003 je 
školní polesí Valšovice součástí školy. 

Škola zabezpečuje ubytování a stravování všem přihlášeným žákům. V mimoškolní výchově v době mimo 
vyučování je žákům zabezpečeno využití volného času v bohaté sportovní a zájmové činnosti. 

Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, hospodařící s finančními 
prostředky přidělovanými Krajským úřadem v Olomouci. 

Střední lesnická škola Hranice je nejstarším lesnickým vzdělávacím zařízením s nepřetržitou činností 
na území České republiky. Byla založena v roce 1852 na zámku v Úsově. Po 15-ti letech se přestěhovala 
na hrad Sovinec a po dalších 30-ti letech do Hranic. Německý vyučovací jazyk vystřídala v roce 1920 
čeština. V současné době studuje ve škole cca 300 žáků z oblasti celé Moravy, Slezska, části Čech a 
Slovenska. 

1.4 Seznam studijních oborů 

 

1.5 Učební plán dle ŠVP platného od 1. 9. 2017 

Učební plán 41 – 46 – M/01 Lesnictví 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů 

Zkratky 
předm

ětů 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník CELKEM 

A. Povinné předměty  33 35 35 35 138 

a) Základní  27,5 18 12 13 70,5 

Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13 

Cizí jazyk 1 CIJ1 4 3 4 4 15 

Cizí jazyk 2 CIJ2 2 2 1  5 

Výchova k občanství VKO 1 1  1 3 

Dějepis DEJ 2 2   4 

Matematika MAT 4 4 3 2 13 

Fyzika FYZ 3,5(0,5)    3,5(0,5) 

Chemie CHE 4(1)    4(1) 

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

Kód oboru vzdělání 41-46-M/01 Lesnictví 

Ukončení studia maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce 

Forma studia denní 

Druh studia řádné, denní, čtyřleté s maturitou 

Dosažená úroveň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou, kvalifikační úroveň EQF 4 

Další vzdělávání 

- školící činnost v oboru lesnictví, myslivosti a životního prostředí 
- školící činnost v oblasti lesní pedagogiky 
- konzultační středisko MU LDF v Brně bakalářské studium, 
kombinovaná forma 
- trvale vzdělávací základna ministerstva zemědělství ČR 
- univerzitní trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně 
- výuka jazyků  AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ  
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Informační a komunikační 
technologie 

ICT 1 (1) 1 (1)   2(2) 

b) Specializační  5,5 l7 23 22 67,5 

Biologie BIO 4(1)    4(1) 

Lesnická botanika LEB  4(1)   4(1) 

Lesnická zoologie LEZ  4(1)   4(1) 

Nauka o lesním prostředí NLP  4(2)   4(2) 

Stroje a zařízení STZ  3(1)   3(1) 

Motorová vozidla MOV   2  2 

Myslivost MYS   3 (1)  3(1) 

Lesní stavby LES    3(1) 3(1) 

Pěstování lesů PEL   3(1) 4(2) 7(3) 

Lesní těžba LET   3(1) 3(1) 6(2) 

Ochrana lesů OLS   3(1) 3(1) 6(2) 

Hospodářská úprava lesů HUL   3(1) 3 (1) 6(2) 

Ekonomika lesního hospodářství ELH   3(1) 3 (1) 6(2) 

Informační technologie v lesnictví ITL   1(1) 1(1) 2(2) 

Praxe PRA 1,5 2 2 2 7,5 

c) Povinně volitelné    0-4 0-4 0-8 

Lesní pedagogika LEP  0-1   0-1 

B. Nepovinné předměty       

Základy mediální gramotnosti ZMG 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

Cvičení z biologie cvBIO    0-2 0-2 

Cvičení z chemie cvCHE    0-2 0-2 

Cvičení z matematiky cvMAT    0-2 0-2 

Cvičení ICT cvICT  0-1   0-1 

Jazyková konverzace JAK 0-1 0-1 0-1 0-1 0-4 

Sportovní hry SH 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

Literární seminář LSEM 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

Projektové řízení PRO    0-1 0-1 

Střelectví STR 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8 

Propagace lesnictví PLE Není stanoven 

 

Celkem týdnů 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

40 40 40 36 

Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 32 29 

Učební praxe bloková a jiných forem 3 4 4 1 

LVVZ  1   

Projektový týden    1 

Časová rezerva, včetně odborných exkurzí 
a výchovně vzdělávacích akcí 

4 2 4 1 

Maturitní zkouška    4 
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2 Profil absolventa 

2.1 Identifikační údaje 

Název ŠVP:      Lesnictví 

Kód a název oboru vzdělání:    41-46-M/01 Lesnictví 

Délka a forma studia:     4 roky, denní studium 

Stupeň vzdělání:      Střední vzdělání s maturitní zkouškou,  

kvalifikační úroveň EQF 4 

Datum platnosti:      od 1. 9. 2009, aktualizován k 1. 9. 2016  

2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi 

Absolvent je odborně připraven tak, aby po zapracování mohl v lesním hospodářství a oborech, které 
se zabývají péčí o les a přírodní prostředí zastávat širokou škálu technickohospodářských a 
administrativně správních činností, pro které zaměstnavatel vyžaduje úplné střední odborné lesnické 
vzdělání. 

Cílem uplatnění absolventa je kvalifikovaná správa lesa ve smyslu trvale udržitelného hospodaření. 
Po zapracování se uplatní jako zaměstnanec lesnického provozu, později po splnění zákonných 
předpokladů i jako odborný lesní hospodář. 

Konkrétně se absolvent uplatní při správě a hospodářském využívání lesa, ve státní správě, v samostatné 
podnikatelské činnosti ve službách pro lesní hospodářství, v myslivosti, případně i v prodeji dříví 
a v dřevařské prvovýrobě, a to jako lesní technik nebo jako samostatný podnikatel, obchodník s dřívím 
a dalšími lesními produkty, odborný poradce, prodejce techniky pro lesní hospodářství, pracovník státní 
správy na úseku lesnictví, myslivosti, ochrany přírody, v agenturách ochrany přírody, v chráněných 
krajinných oblastech (CHKO) a národních parcích apod. 

Speciální součástí jeho odborného vzdělávání je dále kvalifikace pro výkon činnosti mysliveckého 
hospodáře (ve smyslu zákona o myslivosti) a kvalifikace pro obchod s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin (ve smyslu zákona o lesích a příslušné vyhlášky). 

Součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B, s možností získat také 
skupiny T, C a A. 

Součástí vzdělávání je i odborná připravenost ke složení zkoušky pro vydání zbrojního průkazu skupiny C, 
v souladu se zákonem o zbraních. 

Absolvent získá kvalifikační průkaz pro obsluhu ruční motorové řetězové pily a křovinořezu. 

Má možnost stát se během studia plně kvalifikovaným lesním pedagogem. 

Má možnost se orientovat v regionální politice EU a tvořit projekty k získávání prostředků ze 
strukturálních fondů EU. 

Absolvent se může šířeji uplatnit i v příbuzných oborech, zejména v dřevařství a v okrasném sadovnictví 
a při údržbě veřejné zeleně. 

Absolvent se kromě toho může ucházet o přijetí na vyšší odborné a vysokoškolské studium za stejných 
podmínek jako absolventi ostatních škol poskytujících úplné střední vzdělání s maturitou. 
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2.3 Odborné kompetence absolventa 

Absolvent: 

− Respektuje zákonitosti vývoje lesních ekosystémů; 

− Ctí přírodovědné principy trvale udržitelného hospodaření v lesích a principy zakládání, pěstování 
a ochrany lesa a přírodního prostředí a ochrany dřeva; 

− Determinuje lesní dřeviny a stanovištní rostliny podle morfologických znaků, genetických forem 
lesního humusu, druhů a typů lesních půd a příslušnosti do ESR, zná a uvědomuje si indikační 
hodnotu rostlin; 

− Realizuje pozorování lesa a jeho změn, dbá jejich včasné registrování a hodnocení, formuluje a 
realizuje všechna potřebná opatření; 

− Je obeznámen se zásadami certifikace dříví a možnostmi jejich využití; 

− Ovládá způsoby propagování a zajišťování trvale udržitelného rozvoje lesů; 

− Uplatňuje metody hospodaření v lesích podporujících biodiverzitu v lesních ekosystémech; 

− Respektuje příslušné zákonné předpisy pro organizaci sběru osiva z uznaných porostů, včetně řízení 
prací ve školkách, až po vyzvedávání a expedici sazenic; 

− Zpracovává plán výchovných zásahů; 

− Zpracovává plán obnovných zásahů; 

− Počítá a eviduje vytěženou hmotu, včetně evidence a řízení její distribuce; 

− Řídí odborně a ekonomicky účelně manipulaci s vytěženou dřevní hmotou; 

− Vypočítá objem jednotlivých stromů i zásob jednotlivých porostů a porostních skupin; 

− Ovládá základy hospodářské úpravy lesů, techniku a technologii vypracování lesního 
hospodářského plánu, jeho využití pro hospodaření v lesích a vedení lesní hospodářské evidence; 

− Dokáže posoudit technické prostředky, používané v lesním hospodářství, na základě analýzy jejich 
technických parametrů, zvládá ošetřování a seřizování běžných typů pracovních strojů; 

− Pracuje s ruční motorovou řetězovou pilou; 

− Rozumí základní konstrukci, významu a technologickým zásadám použití strojů v lesním 
hospodářství; 

− Ovládá základní pěstební, těžební a transportní technologie, jejich strukturu, technické zajištění, 
pracovní a organizačně ekonomickou stránku; 

− Ovládá řízení motorových vozidel na základě získaného řidičského oprávnění na osobní automobil 
(případně na traktor, nákladní automobil a motocykl); 

− Má osvojeny základy lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží; 

− Plánuje, projektuje a realizuje údržbu jednoduchých pozemních a dopravních lesních objektů 
a objektů hrazení bystřin dle technické dokumentace; 

− Řídí provoz myslivosti v rozsahu zákonných pravomocí mysliveckého hospodáře; 

− Ovládá bionomie jednotlivých druhů zvěře, péči o zvěř a má znalosti o jejich běžných chorobách; 

− Zná obsah pojmu „ekologické“ lovectví, bezpečně ovládá myslivecké střelectví a mysliveckou 
kynologii; 

− Ctí mysliveckou etiku a zná historický vývoj myslivosti u nás i v zahraničí; 

− Zná a striktně dodržuje příslušné zákonné předpisy o myslivosti; 

− Jednoduše zaměří lesní detail, pracuje s lesnickými mapami, vede pozemkovou evidenci a udržuje 
hranice pozemkové držby v elaborátech i v terénu; 

− Je seznámen s principy pozemního a leteckého zaměřování a mapování lesů, vedení evidence 
pozemků, signalizací, stabilizací a údržbou hranic; 

− Pracuje s lesnickými průměrkami, výškoměry a relaskopickými pomůckami; 

− V základních principech oceňuje lesní půdu a lesních porosty, zjišťuje a počítá náhrady škod na 
nich; 

− Pracuje s počítačem z hlediska uživatele ICT v oblasti lesního hospodářství, základů hospodářské 
administrativy a účetní evidence v rozsahu potřeb samostatného lesního technika středoškolské 
kvalifikace; 
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− Vypracovává návrhy technologických postupů, přípravu, řízení, ekonomické a ekologické hodnocení 

technologických procesů; 

− Zpracovává podklady pro výpočet mezd, spolupracuje při tvorbě norem, provádění kalkulací 
nákladů a technickoekonomických rozborů; 

− Provádí tržní analýzy, realizuje výrobky hlavní i přidružené lesní výroby, zjišťuje rentabilitu lesního 
podniku; 

− Rozhoduje o hospodářských opatřeních na základě ekonomické analýzy nákladů a analýzy trhu, 
spolupracuje s vlastníkem lesního majetku při stanovení hospodářských cílů a prosazování těchto 
cílů v souladu se zákonnými předpisy; 

− Zvládá základy marketingu a tvorby cen výrobků v lesním hospodářství v závislosti na stavu trhu a 
dbá zásad hospodárnosti při řízení lesního podniku; 

− Ovládá právní předpisy týkající se lesního hospodářství, půdy, životního prostředí, myslivosti, 
silničního provozu; 

− Dodržuje zásady správního řízení a správního řádu; 

− Analyzuje a interpretuje obsahy právních norem - zákonů, vyhlášek, výnosů, směrnic a pokynů; 

− Vypracovává zápisy o jednání, odborné zprávy, anotace; 

− Ctí zásady personální politiky, sociálního zabezpečení a odměňování zaměstnanců s ohledem na 
sociálně-psychologické aspekty práce; 

− Dodržuje techniku organizace a hygieny duševní práce, používá metody samostatného studia; 

− Analyzuje příčiny úrazů, nemocí z povolání a jejich prevenci, dodržuje základní ustanovení o 
bezpečnosti a hygieně práce i pracovního prostředí; 

− Zvládá řízení malého kolektivu; 

− Využívá základy ICT a využívání informačních zdrojů pro práci v oboru i v dalším sebevzdělávání; 

− Odborně poskytuje nezbytnou základní první pomoc při nevolnosti, pracovních úrazech a 
nehodách, správně používá prostředků protipožární ochrany. 

 

2.4 Další výsledky vzdělávání absolventa 

Absolvent: 

− Dokáže se orientovat v politickém dění, zná základní principy fungování demokratické společnosti, 
svá práva a dovede uplatňovat své zájmy v rámci zákonných norem občanské společnosti, 
respektuje však práva jiných lidí; je připraven na život v multikulturním prostředí; 

− Má přehled o fungování tržní ekonomiky, uvědomuje si význam funkčního sociálního systému 
a smyslu pro občanskou solidaritu; 

− Dovede rozlišit základní kategorie životních hodnot, je schopen odpovědného a humánního 
přístupu k ostatním lidem; 

− Orientuje se v mezilidských vztazích a chápe význam rodiny ve společnosti; 

− Váží si svého zdraví a upevňuje si svou tělesnou i duševní kondici; 

− Je poučen o negativních dopadech neodpovědného a nezdravého způsobu života a o škodlivém 
vlivu návykových látek na lidský organismus; 

− Je schopen kultivovaného projevu ústní a písemnou formou včetně využití ICT a chápe jeho význam 
pro společenské a pracovní uplatnění; 

− Má všeobecný kulturní rozhled, dovede se orientovat v jednotlivých uměleckých žánrech, má 
přehled o české i světové literatuře a má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, populárně 
naučná díla a časopisy podle svého zájmu; 

− Dokáže kriticky přistupovat k médiím, získávat potřebné informace s využitím ICT včetně informací 
ze sdělovacích prostředků a je schopen je interpretovat jak v obecné, tak i v odborné oblasti; 

− Má přehled o historickém vývoji českých i světových dějin, který vedl k vytvoření současné podoby 
světa a který odráží i současné politické dění; 

− Je schopen nejen přiměřeně komunikovat v jednom světovém jazyce a domluvit se o věcech 
denního života, ale ovládá a využívá cizojazyčnou odbornou terminologii potřebnou k jeho 
vlastnímu odbornému vzdělávání a k výkonu povolání; 

− Má matematické znalosti a poznatky na úrovni střední školy v míře potřebné k úspěšnému řešení 
konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích; 
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− Rozumí a je schopen používat přesné matematické formulace, matematické symboly a další 
prostředky (např. grafy, diagramy, tabulky); 

− Odhaduje předpokládané výsledky, ověřuje reálnost získaných výsledků a zdůvodňuje zvolené 
způsoby řešení; 

− Rozumí přírodním jevům a zákonům a je schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi 
i v běžném životě; 

− Chápe důsledky aplikací fyziky, chemie a biologie na lidskou společnost v závislosti na rozvoji vědy 
a techniky a jedná v zájmu ochrany životního prostředí; 

− Provádí základní metody práce v přírodovědných oborech (pozorování, experiment, vyhodnocení 
experimentu, návrhy řešení ad.) a využívá k tomu patřičné přístroje a materiály; 

− Ovládá práci s ICT, využívá poznatky a dovednosti osvojené z oblasti ICT v běžné i profesní praxi 
také jako zdroj informací; 

− Během studia získal návyk průběžně se odborně vzdělávat ve svém oboru a schopnost uplatňovat 
nově získané poznatky při výkonu svého povolání; 

− Orientuje se v regionální politice EU a zná význam strategických dokumentů. 

2.5 Způsob ukončení vzdělávání 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která probíhá v souladu s  příslušnou legislativou v platném 
znění. 

Ve společné části maturitní zkoušky vytváří škola pro žáky takové podmínky, aby mohli uplatnit svá 
práva volby portfolia předmětů společné části dle aktuálního maturitního modelu a specifik vzdělávacího 
programu školy. Společná část má formu písemnou a formu ústní, konanou před zkušební maturitní 
komisí. 

Profilová část obsahuje 3 zkoušky. Povinná praktická část je vykonávaná ústní formou s předvedením 
praktických dovedností. Koná se na Školním polesí ve Valšovicích, také za účasti zástupců potenciálních 
zaměstnavatelů budoucích absolventů. Druhá povinná profilová zkouška je z pěstování lesů. Třetí 
profilovou zkoušku si volí žáci ze specializačních předmětů lesní těžba, ochrana lesů a přírodního 
prostředí, hospodářská úprava lesů, ekonomika lesního hospodářství a myslivost. Druhá a třetí zkouška 
je konána ústní formou. Všechny zkoušky profilové části se konají před zkušební maturitní komisí. 

Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Doplňujícím dokladem 
k vysvědčení o maturitní zkoušce je  Europass  vztahující se k získané kvalifikaci, který na rozdíl od 
známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně, uvádí 
dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a 
porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Absolventům je vydáván v českém a 
anglickém jazyce. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání vysvědčení o maturitní zkoušce umožňuje 
absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolvent je schopen 
prohlubovat si specifické znalosti v oboru efektivním samostudiem, různými školeními a kurzy a 
celoživotním vzděláváním. 
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2.6 Inovace, zavádění nových metod 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se promítají vnitřní inovace, týkající se vlastního vnitřního klimatu 
školy, ale také vnější inovace zejména prostřednictvím intenzivních kontaktů učitelů lesnictví se všemi 
subjekty současného lesního hospodářství. Celý výchovně vzdělávací proces probíhající ve škole 
a v zařízeních školy je odborně, metodicky a organizačně usměrňován zejména prostřednictvím 
předmětových sekcí. Pedagogický sbor jako celek pracuje na výchově a vzdělávání žáků tak, aby se uměli 
orientovat nejen v odborných informacích, ale aby zároveň byli připraveni a ochotni k dalšímu 
efektivnímu celoživotnímu vzdělávání.  Všichni učitelé uplatňují moderní komunikační metody v 
kontaktech s žáky. Ve škole vzniklo Školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské služby v 
souladu s platnou legislativou. Vyučující naslouchají potřebám žáků, kooperují mezi sebou a individuálně 
s žáky pak pracují. Prostřednictvím Školního poradenského pracoviště řeší pod metodickým vedením 
výchovné poradkyně a školní psycholožky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných. Dále jsou realizovány zahraniční aktivity prostřednictvím jazykových pobytů a stáží. Vyučující 
německého jazyka se zúčastnila v rámci šablon intenzivního týdenního jazykového kurzu ve Vídni. Stejně 
tak skupina učitelů cizích jazyků a specializačních předmětů vykonala jazykovou zdokonalovací stáž 
na Maltě a ve Velké Británii. Zažitá je aktivní účast na sympoziích, odborných exkurzích a seminářích, 
či kontakty s univerzitami. Škola organizuje řadu prezentací i extenzí či praktických ukázek lesnických 
firem a expertů přímo ve škole, nebo na školním polesí ve Valšovicích. V rámci předmětových cvičení si 
tak mohou maturanti nové moderní technologie přímo v lesních porostech vyzkoušet. K této skutečnosti 
také velmi přispívá provoz centra odborné přípravy na školním polesí, které se tak kromě svého 
didaktického poslání stává výrazným vzdělávacím odborným místem lesnických firem a institucí. 
Samostatnou kapitolou inovativních přístupů je využívání informačních a komunikačních technologií při 
výuce. Jednou z metod rozšiřování odborných obzorů žáků je účast v soutěžích, olympiádách a realizace 
středoškolské odborné činnosti. Výrazem toho je aktivní účast učitelů i žáků v evropské lesnické 
olympiádě – „Mladí lidé v evropských lesích“ - YPEF. Využíván je také výstup projektu „Inovace výuky 
praxe“, který reagoval na potřeby moderní výuky, která podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků. 
Záměrem projektu bylo zvýšení kvality a modernizace praktického vzdělávání, což se průběžně daří 
naplňovat. Jeden učitel absolvoval kurz Podoby současné světové literatury a kurz Inspirace pro rozvíjení 
čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL. Jeden vyučující se účastnil kurzu K čemu je ta tvá matematika? 
Copak jde štěstí vypočítat? Učitelky cizích jazyků absolvovaly kurzy Němčina s rodilým mluvčím – Am Ball 
bleiben, Internet ve výuce angličtiny II, Využití populárních písní v hodinách anglického jazyka a Chyťte 
pádícího geparda aneb jak připravit studenty na celoživotní rozvoj jazykové kompetence. Další učitel se 
zúčastnil kurzu Aplikace finanční matematiky v praxi (vybraná témata) a další kurzu Metody k podpoře 
čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty. Učitel specializačních předmětů absolvoval kurz 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na polytechnické vzdělávání. Proběhlo sdílení 
zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv na Vyšší odborné škole lesnické 
a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga v Písku, na České lesnické akademii v Trutnově, na 
Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole svaté Anežky České v Odrách a na Klvaňově 
gymnáziu a střední zdravotnické škole v Kyjově. Pokračuje spolupráce se zahraničními lesnickými školami 
v ruské Kostromi, srbském Kraljevu a rakouském Brücku. Dále se vybraní žáci zúčastnili odborné stáže 
Ministerstva zemědělství na chorvatském ostrově Cres. Již zmiňovanou hravou formou učitelé aktivizují 
žáky také soutěžemi a tematicky laděnými aktivitami. V prostorách školy proběhlo další "Anglo-americké 
odpoledne" s konverzační soutěží v anglickém jazyce. Tradičně pokračuje vydávání velmi úspěšného 
školního časopisu HomeLes. Na škole i na domovech mládeže aktivně pracuje celá řada zájmových 
kroužků dle zaměření žáků. 
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3 Personální údaje 

3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 – 30 let 4 2 6 7 

31 – 40 let 6 8 14 18 

41 – 50 let 10 9 19 24 

51 – 60 let 11 22 33 42 

61 a více let 6 1 7 9 

celkem 37 42 79 100,0 

%   100,0 x 

3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní - 2 2 2 

vyučen 5 16 21 27 

střední odborné 1 1 2 2 

úplné střední 6 6 12 15 

vyšší odborné - - - - 

vysokoškolské 25 17 42 54 

celkem 37 42 79 100,0 

3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace 
splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem % 

učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 15 0 15 100 

učitel odborných lesnických předmětů 13 0 13 100 

vedoucí učitel praxe 1 0 1 100 

externí učitel 1 0 1 100 

vychovatel 11 0 11 100 

celkem 40 0 40 100 

3.4 Aprobovanost výuky 

Předmět % Předmět % 

Český jazyk 100 Stroje a zařízení 100 

Cizí jazyk 100 Motorová vozidla 100 

Matematika 95 Myslivost 100 

Chemie 100 Lesní stavby 100 

Fyzika 100 Pěstování lesů 100 

Dějepis 100 Lesní těžba 100 

Občanská nauka 22 Ochrana lesů a živ. Prostředí 100 

Biologie 100 Hospodářská úprava lesa 100 

Lesnická botanika 100 Ekonomika 100 

Lesnická zoologie 100 Tělesná výchova 100 

Nauka o les.prostředí 100 Praxe 100 

Projektové řízení 100 Informační technologie 100 

Lesní pedagogika 100 Info. technologie v lesnictví 100 
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3.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 

jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce 

Bartoš Luboš, Ing., Ph.D., MBA Les LET, STZ 

Babicová Petra, Mgr. M – Che MAT, CHE 

Beláň Jan, Mgr. ČJ – OBN ČJL, VKO 

Církva Radim, Ing. Les NLP, LEB, LET 

Čechová Martina, Ing. Les OLS, LES 

Dobešová Iva, Mgr. Aj – Rj – Z AJ, RJ 

Holcová Barbora, Mgr. Aj – Tv AJ, NJ, TV 

Hub Petr, Mgr. M – D MAT, DEJ 

Jalůvková Jaroslava, Mgr. AJ – OBN AJ 

Juráň Ctirad, Ing. Les NLP, ITL 

Kandler Lukáš, Ing. Les MYS 

Kloz Jiří, Ing. Bc. Les LEZ, PEL, OLS 

Kudláček Martin, Ing. Les PEL, LEZ 

Kudláčková Regina, Mgr. Aj – Šp AJ  

Kutý Miroslav, Ing. Les MYS 

Laryšová Veronika, Mgr. ČJ, Ped MD 

Menšík Miroslav, Mgr. Tv – Z TEV 

Měšťánek Jiří, Ing. Mgr. Eko ELH, VKO 

Novák Bedřich, Mgr. ČJ - D ČJL, VKO 

Nováková Hana, Mgr. Nj – Tv NJ 

Ketlerová Alena, Ing. Eko, PRO MD 

Palacká Alice, ing. Les  LEB, OLS, LEP 

Podhorný Jiří, Ing. Les HUL 

Pytela Roman, Mgr. RJ - OBN RJ 

Skotnica Aleš, Mgr. Che – F FYZ, MAT, CHE, OCMS 

Skříčil Václav, Ing. Les LEZ, LET, BIO 

Straková Karla, Mgr. Mat-Bio MAT, BIO 

Strýček Pavel, Mgr. Tv TEV, OCMS 

Trčka Jan MOV MOV 

Šuba Marek, Ing. Les ELH, PRO 

Zlámal Vojtěch, Mgr. M - ICT ICT, ITL 

 

Komentář ředitele školy 

Aprobovanost výuky je na vysoké úrovni. Členění zaměstnanců podle věku naznačuje vyšší věkovou 
strukturu kolektivu.  Skladba zaměstnanců ukazuje na vyšší poměr žen v kolektivu Aprobovanost 
pedagogických pracovníků je až na výjimky 100%. Škola se neustále potýká s nedostatkem kvalitních 
učitelů odborných předmětů, kdy musí být výuka řešena nadúvazkovými hodinami. 

3.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 

platová třída počet zařazených pracovníků 

1 - 

2 8 

3 4 

4 4 

5 8 

6 4 

7 - 

 

platová třída počet zařazených pracovníků 

8 2 

9 14 

10 3 

11 3 

12 26 

13 3 
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3.7 Trvání pracovního poměru 

doba trvání počet % 

do 5 let 26 33 

do 10 let 16 20 

do 15 let 14 18 

do 20 let 12 15 

nad 20 let 11 14 

celkem 79 100 

3.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

nástupy a odchody počet 

nástupy 2 

odchody 3 
 

Vychovatelé 

Ing.Bc. Matys Pavel 
Zapletalová Daniela, 
Ing. - MD 

Matysová Ivana Zlata, 
Mgr. 

Pytela Roman, Mgr. 

Čierniková Jarmila 
Machačíková Petra - 
MD 

Novák Jakub, Bc. Pytelová Iva, Mgr. 

Hejl Zdeněk, Mgr. Marnota Pavel Páral Roman, Mgr. Srnka Daniel, Ing. 
 

Nepedagogičtí pracovníci 

Berková Marcela Helsnerová Bohdana Kainarová Marta Masařík Radek 

Blahová Blanka, Ing. Hynčicová Anna Kelarová Lucie Ketlerová Alena, Ing., 
MD 

Blaha Radomír Hynčicová Martina Králová Monika Rőderová Pavla 

Drozdová Helena, Ing. Hýžová Kateřina Kuciánová Lenka Rýparová Dagmar 

Fojtášková Ludmila Juráňová Ivana Kubíková Jarmila Škopová Renata 

Halaštová Zdeňka Jurčíková Jiřina Machová Lucie Vránová Alexandra 
 

Nepedagogičtí a pedagogičtí pracovníci školního polesí 

Němec Martin, Ing. (P) Nedbal Jaromír (P) Koutný Lubomír Pechová Hana 

Hajda Jiří (P) Jakeš Martin Machač Pavel Rakovská Alena 

Jakeš Zbyněk (P) Jančíková Eva Osinová Věra Zapletalová Lada, MD 

Krahulec Ladislav  (P) Kelar Vladimír Palička Dominik  
Pozn.: P – s pedagogickým vzděláním 

3.9 Personální změny ve školním roce 2019/2020 

Pracovní poměr zahájili: Pracovní poměr ukončili: 

Jiří Kloz, Ing. Bc. od 1.9.2019 Pedagogický 
pracovník 

Alena Rakovská 30.9.2019 dělník na ŠP 

Pavel Strýček, 
Mgr. 

od 1.9.2019 Pedagogický 
pracovník 

Lukáš Havlásek 28.2.2020 dělník  na 
ŠP 

   Miroslav Kutý, ing. 31.8.2020 Pedagogický 
pracovník 
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4 Počty žáků 

4.1 Počty žáků školy 

třída 
počet 
žáků 

z toho chlapců z toho dívek 

1.A 24 17 7 

1.B 24 16 8 

1.C 24 19 5 

1.ročník 72 52 20 

2.A 28 20 8 

2.B 25 21 4 

2.C 29 21 8 

2.ročník 82 62 20 

3.A 29 22 7 

3.B 29 25 4 

3.C 25 20 5 

3.ročník 83 67 16 

4.A 22 17 5 

4.B 20 13 7 

4.C 21 17 4 

4.ročník 63 47 16 

Celkem 300 228 72 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku školy 

počet prvních tříd počet žáků přijatých do prvních tříd 

3 73 

4.3 Žáci přijati ke vzdělávání na vysokou školu, vyšší odbornou školu 

typ školy počet přijatých žáků 

Vyšší odborná škola 100 % 

Vysoká škola 100 % 

 

Komentář ředitele školy 

Škola dlouhodobě splňuje povolené číslo naplnitelnosti tří tříd v ročníku. Je to dáno tradicí školy, její 
solitérností a hlavně poctivou prezentací na veřejnosti. Většina absolventů pokračuje ve studiu na 
vysokých školách. 
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5 Hodnocení žáků 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch (2. pololetí) 

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 

1. A 4 20 - 

1. B 4 20 - 

1. C 4 20 - 

2. A 10 18 - 

2. B 6 19 - 

2. C 5 24 - 

3. A 2 27 - 

3. B 2 27 - 

3. C 5 20 - 

4. A 1 21 - 

4. B 2 18 - 

4. C 1 20 - 

celkem 46 254 - 

n=neprospěl, u= ukončil studium 

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

1. A - - 

1. B - - 

1. C - - 

2. A - - 

2. B - - 

2. C - - 

3. A - - 

3. B - - 

3. C - - 

4. A - - 

4. B - - 

4. C - - 

celkem - - 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly (1. a 2. pololetí) 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

1. A 6 - 

1. B 7 2 

1. C 7 - 

2. A 13 - 

2. B 13 - 

2. C 8 9 

3. A 4 1 

3. B 3 - 

3. C 11 1 

4. A 2 3 

4. B 4 1 

4. C 3 3 

Celkem 81 20 
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5.4 Výchovná opatření (1. a 2. pololetí) 

třída důtka ředitele školy, TU 
Podm. vyloučení z DM a 

ze školy 

1. A - - 

1. B - - 

1. C - - 

2. A - - 

2. B 1 ŘŠ - 

2. C 2 TU - 

3. A - 1 DM 

3. B - - 

3. C - - 

4. A - - 

4. B 1 TU - 

4. C - - 

celkem 1 ŘŠ, 3 TU 1 DM 

5.5 Komisionální přezkoušení žáků 

třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 

1. A - - 

1. B - - 

1. C - - 

2. A - - 

2. B - - 

2. C - - 

3. A - - 

3. B - - 

3. C - - 

4. A - - 

4. B - - 

4. C - - 

celkem - - 

5.6 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020 

Počet žáků čtvrtého ročníku 2019/2020 63 

Počet nepřipuštěných k jarnímu 
zkušebnímu období 

0 

Počet maturujících v jarním zkušebním 
období 

63 

Počet úspěšných v jarním zkušebním 
období 

37 

Počet maturujících v podzimním 
zkušebním období 

26 

Úspěšných v podzimním zkušebním 
období 

12 

Celkem úspěšných po podzimním 
zkušebním období 

49 
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5.7 Přehled prospěchu a stav absence ve školním roce 2019/2020 
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5.8 Seznam absolventů 4. ročníku 

4. A 4. B 4. C 

Bednářová Anna 

Bistrý Jiří 

Boček Pavel 

Čtvrtlík Vít 

Doležel Tomáš 

Fabík Jakub 

Greguš Pavel 

Hübner Jakub 

Chuděj Radek 

Jandora Jan 

Lujka Marek 

Lysák Matěj 

Míčková Marie 

Polášková Johana 

Semeňák Josef 

Šínová Iveta 

Švabíková Markéta 

Tomanek Daniel 

Židek Martin 

Blažej Michal 

Habánová Ludmila 

Kučík Martin 

Marečková Markéta 

Nečas Lukáš 

Ondra Jan 

Směták Vojtěch 

Šmedková Kristýna 

Šuderlová Kateřina 

Vacula Jan 

Kmínková Michaela 

Vincibr Jan 

Adámek Matyáš 

Bartozel Lumír 

Beran Dominik 

Denko Jan 

Divoš Vilém 

Gattnar Matyáš 

Grmela Ondřej 

Holub David 

Jurajda Jiří 

Kališ Marek 

Kessler Tomáš 

Kolaja Ondřej 

Kučerová Barbara 

Kuncová Denisa 

Miškovský Štěpán 

Němec Jiří 

Večeřa Jan 

Volková Karolína 
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6 Průběh a výsledky vzdělávání 

6.1 Hospitační činnost 

pracovník počet hospitací 

Ředitel školy 4 

Zástupce ředitele školy 6 

Ostatní pracovníci - 

Celkem 10 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 

Plnění cílů vzdělávání 

+ 
(objevuje se ve 

všech hodinách) 

+  
(objevuje se pouze 

v některých 
hodinách) 

+ 
(v hodinách se 

neobjevuje) 

   

soulad výuky s cíli základního vzdělávání 
(školním vzdělávacím programem) 

+   

vhodnost a přiměřenost stanovených 
cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, 
respektování individuálních vzdělávacích 
potřeb žáků 

+   

konkretizace cílů ve sledované výuce +   

návaznost probíraného učiva na 
předcházející témata 

+   

Materiální podpora výuky    

vhodnost vybavení a uspořádání učeben 
vzhledem k cílům výuky a k činnostem 

+   

účelnost využití pomůcek, učebnic, 
didaktické techniky 

+   

Vyučovací formy a metody    

správné řízení výuky a vnitřní členění 
hodin 

+   

sledování a plnění stanovených cílů +   

podpora osobnostního a sociálního 
rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, 
sebeúcty, vzájemného respektování a 
tolerance 

+   

možnost seberealizace dětí, jejich 
aktivního a emočního zapojení do 
činností, uplatnění individuálních 
možností, potřeb a zkušeností 

+   

využívání metod aktivního, prožitkového 
učení, experimentování, manipulování, 
objevování, práce s chybou 

+   

účelnost výuky frontální, skupinové a 
individuální 

+   

vyváženost rolí učitele jako organizátora 
výuky a jako zdroje informací 

+   

účelnost aplikovaných metod  +  

respektování individuálního tempa, 
možnost relaxace žáků 

+   

vhodná forma kladení otázek +   
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Motivace žáků    

dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku +   

propojení teorie s praxí (v činnostech 
žáků) 

+   

využívání zkušeností žáků +   

vliv hodnocení na motivaci žáků +   

využívání analýzy chyb ke zvýšení 
motivace 

+   

osobní příklad pedagoga +   

Interakce a komunikace    

klima třídy +   

akceptování stanovených pravidel 
komunikace mezi učitelem a žáky i mezi 
žáky navzájem 

+   

možnost vyjadřování vlastního názoru 
žáka, argumentace, diskuse 

+   

vzájemné respektování, výchova k 
toleranci 

+   

vyváženost verbálního projevu učitelů a 
dětí, příležitosti k samostatným řečovým 
projevům dětí, rozvoj komunikativních 
dovedností žáků 

+   

Hodnocení žáků    

věcnost, konkrétnost a adresnost 
hodnocení 

+   

respektování individuálních schopností 
žáků 

+   

využívání vzájemného hodnocení a 
sebehodnocení žáků 

 +  

ocenění pokroku +   

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem +   

vhodnost využitých metod hodnocení 
žáků učitelem 

+   

využití klasifikačního řádu +   

6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků 

Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci vzdělávání) vysoká střední nízká 

1. Kompetence k učení    

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 
strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu 
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

+   

vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech 
a praktickém životě 

+   

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do 
souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na 
matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

+   

samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 
kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

 +  

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní 
pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky 
svého učení a diskutuje o nich 

+   
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2. Kompetence k řešení problémů    

vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a 
pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, 
promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností 

+   

vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, 
podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k 
objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným 
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

+   

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení 
problémů logické, matematické a empirické postupy 

+   

ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy 
aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, 
sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

+   

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje 
si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 +  

3. Kompetence komunikativní    

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje 
se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

+   

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje 

+   

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně 
užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních 
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému 
rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

 +  

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní 
a účinnou komunikaci s okolním světem 

+   

využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními 
lidmi 

 +  

4. Kompetence sociální a personální    

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 
vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové 
role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

+   

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 
dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo 
o ni požádá 

+   

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z 
toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

+   

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho 
sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování 
tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

+   
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5. Kompetence občanské    

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je 
schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 
zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 
psychickému násilí 

+   

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, 
je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

+   

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých 
možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i 
v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

+   

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a 
tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 

+   

chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, 
respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

+   

6. Kompetence pracovní    

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 
vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné 
nebo nové pracovní podmínky 

+   

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, 
funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i 
ochrany kulturních a společenských hodnot 

+   

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 
podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

+   

orientuje se v aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského 
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí 
své podnikatelské myšlení. 

 +  

 

Komentář ředitele školy 

Výuka probíhá v souladu se ŠVP většinou v dostatečně vybavených učebnách. Speciální témata se 
vyučují ve čtyřech multimediálních učebnách. Pro výuku cizích jazyků slouží AV učebny s interaktivními 
tabulemi. Výuka odborných předmětů a cizích jazyků je dělená. Ve většině sledovaných hodin je vedena 
správně. Učitelé používají různých metod aktivního, prožitkového učení i experimentování. Velmi 
důležitá je motivace žáků k učení. Zde pomáhají cílené úkoly (např. zadávání tvorby sbírek přírodnin, 
práce SOČ, různé soutěže apod.) Individuální schopnosti žáků jsou respektovány. Je potřeba využívat i 
metody vzájemného hodnocení žáků a sebehodnocení žáků. Podpůrná opatření inkluzivního vzdělávání 
se realizují. 

Značnou pomocí k utvrzení vyučované látky je její praktické ověření a vyzkoušení v lesních porostech 
školního polesí. Technicko-hospodářské, organizační i manuální práce v terénu jsou prakticky ověřovány 
jak v předmětových cvičeních, tak v předmětu Praxe. 
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7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020 

Jméno a příjmení Obsah vzdělávání Druh vzdělávání 

Mgr. Petra Babicová – Školení matematiků v Ostravě – 31. ledna 2020 
– Školení firmy Casio – použití kalkulaček ve výuce 

matematiky 

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace 

– Samostudium odborné literatury 
– Studium materiálů ke státní maturitě 
– Studium aktualizovaných směrnic BOZP a PO 
– Školení GDPR 
– Cestovatelská přednáška T. Vejmoly 
– Školení řidičů 

– Sledování novinek na webu www.novamaturita.cz 

Sledování novinek na webu www.novyamos.cz 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Ing. Luboš Bartoš, 
Ph.D., MBA 

– 10.12. 2019 – Setkání zástupců lesnických škol s firmou 
Husqvarna /Sázava/.  

– 27.2 – 28.2.2020 – spolupráce se SLŠ Trutnov – 
přednáška BOZP (šablony) 

– 15.6. 2020 - Kontrolní den BOZP u VLS divize Lipník, LS 
Hlubočky. 

– 24.6. 2020 - Kontrolní den BOZP u VLS divize Lipník,   LS 
Bruntál. 

– 29.6. – 1.7.2020 - Státní bakalářské zkoušky, Brno. 
– Průběžně – studium odborné literatury, sledování webů 

s odbornou lesnickou a mysliveckou tematikou, kontakt 
s provozem, kontakt s kolegy z Mendelu v Brně a ČZU 
v Praze 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Jan Beláň – Seminář Jak na čtenářské dílny (Olomouc, 5. 12. 2019, 
vzdělávací agentura Descartes). 

– Doplnění odborné přípravy. E-learnigové studium a testy 
v těchto odborných oblastech: koncepce MZ pro žáky 
s PUP; hodnocení ústní zkoušky z ČJL žáků s PUP MZ – 
v kategoriích: sluchově postižení, tělesně postižení, 
specifické poruchy učení a ostatní (SPUO). Doplněk 
k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Hodnotitel 
ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ vydal Cermat dne 28. 1. 
2020. 

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace 

– Samostudium (nové učební pomůcky, odborná 
literatura, četba beletrie; v průběhu šk. roku). 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Ing. Radim Církva – samostudium odborné lesnické literatury 
– návštěva zámeckých parků a arboret v jižních Čechách 
– návštěva geologických lokalit v jižních Čechách 
– kontakt s lesnickou praxí v jižních Čechách 
– sledování novinek pro ŠMK na webu novamaturita.cz 
– školení k tvorbě nové učebnice do předmětu NLP 
– účast na školení BOZP a řidičů, účast na přednášce k 

GDPR 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Ing. Martina Čechová – KŘÍSTEK, Jaroslav. Ochrana lesů a přírodního prostředí. 
Písek: Matice lesnická, c2002. Učebnice (Matice 
lesnická). ISBN 80-86271-08-0. 

– Aktuální znění zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny 

– Studium aktualit týkajících se kůrovcové kalamity 
– Vyhláška 395/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního 

prostředí České republiky, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny 

– Studium materiálů ke státní maturitě 
– Odborná exkurze Semenářský závod Týniště nad Orlicí 
– Odborná exkurze ALSOL Polesí Domašov  

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

 

http://www.novamaturita.cz/
http://www.novyamos.cz/
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Mgr. Iva Dobešová – Samostudium – prohlubování a upevňování lexikálních a 
gramatických jevů, zejména odborné terminologie. 

– Účast na přednášce k GDPR. 
– Účast na školení BOZP 
– Sledování novinek k práci hodnotitele maturitních 

zkoušek pro anglický jazyk a ruský jazyk 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Zdeněk Hejl – Studium odborné literatury z oblasti pedagogiky a 
psychologie volnočasových aktivit  

– Studium odborné literatury zaměřené na problematiku 
šikany a kyberšikany na středních školách a úlohu 
sociálních sítí v kontextu života současné mladé 
generace. Seznámení se z odbornými poznatky 
zaměřené na poruchy soocializace mladistvých a 
problémy spojené se začlenění mladistvých do dnešní 
společnosti. 

– Studium změn a novel v oblasti školského zákona 
– Studium novelizace v oblasti inkluze na SŠ. 
– Studium pedagogické psychologie a komunikačních 

technik pro využití v LP. 
– Studium odborné literatury z oblasti prevence sociálně 

patologických jevů (zneužívání návykových látek) 
– Studium nových postupů při práci se dřevem 

v řezbářství. 
– Pozn.: Aktivity byly plněny dle stanoveného časového 

rozpisu v rámci úkolu ŘŠ SLŠ Hranice. 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Barbora Holcová – Aktivity pro začátečníky – metodicko-didaktický 
seminář, NJ (Olomouc, 13. 2. 2020) 

– Jarní konverzační soboty, Aj (JŠ Tandem Praha, jaro 
2020) 

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace 

– Samostudium odborné literatury – návštěva British 
Council -   knihovny v Olomouci 

– Sledování novinek z oblasti lesnictví (webové stránky 
www.gohunt.com, www.timberandforestyenews apod.) 

– Cambridge English Schools (webináře) 
– www.rvp.cz (metodický portál) – výuka tělesné výchovy, 

inspirace a zkušenosti učitelů 
– www.cbf.cz (basketbal – novinky, metodika) 
– www.cvf.cz (volejbal – novinky, metodika) 
– Časopis Atletika 
– Školení řidičů (Hranice, 18. 6. 2020) 
– Školení zaměstnanců o ochraně osobních údajů 

(Hranice, 26. 8. 2019) 
– Prostudování aktuálních směrnic BOZP a PO (březen-

duben 2020) 
– Prostudování kolektivní smlouvy a Zásad čerpání FKSP 

(duben 2020) 
– Setkání výchovných poradců (PPP Přerov, 24. 10. 2019) 
– www.msmt.cz (odkaz Společné vzdělávání – novinky 

legislativní i metodické) 
– www.novamaturita.cz (sledování novinek, soubory 

vzorových úloh a zadání k maturitní zkoušce 
z anglického jazyka, kritéria hodnocení MZ) 

– Prostudování Maturitní vyhlášky 
– Prostudování Metodického doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních 

– Opětovné prostudování poskytování podpůrných 
opatření a jejich realizace na školách 

– Prostudování tvorby plánů výchovného poradce, plánu 
činnosti školního poradenského pracoviště, vyhlášky o 
vedení dokumentace škol a školských zařízení 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

http://www.gohunt.com/
http://www.timberandforestyenews/
http://www.rvp.cz/
http://www.cbf.cz/
http://www.cvf.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.novamaturita.cz/
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– Prostudování Krajského plánu prevence rizikových 
chování na roky 2019-2022 (Krajská strategie primární 
prevence) 

– www.nuv.cz 
– www.atre.cz  
– Prostudování Rukověti výchovného poradce a Školního 

metodika prevence 2019/20 
– Časopis Moje psychologie 

– Časopis Školní poradenství v praxi 
– www.asociacevp.cz 

Mgr. Petr Hub – Celostátní konference učitelů matematiky SŠ (Pardubice 
23.-25.9.2019) 

– 25. ročník semináře pro učitele matematiky a fyziky na 
PřF OSU (Ostrava 31.1.2020)  

– Kolokvium okresního kabinetu Matematika a její 
aplikace (Hranice 12.12.2019) 

– 2 kolokvia krajského kabinetu Matematika a její aplikace 
(Olomouc 27.11.2019, 23.6.2020) 

– 2 distanční kolokvia krajského kabinetu Matematika a 
její aplikace (Hranice 25.3.2020, 22.4.2020) 

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace 

– Samostudium odborné literatury 
– Návštěva Staroměstské radnice, Národní galerie 

v Lobkovickém paláci, Katedrály sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha (Praha 13.-16.7.2020) 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Jaroslava 
Jalůvková 

– The P.A.R.K. Conference: International Conference for 
Teachers of English (Brno, 9.11.2019) 

– Angličtina s rodilými mluvčími (Tandem, Praha, 
16.5.2020, 6.6.2020)  

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace 

– Webinář: Teaching Teenagers (Ventures Book, 
11.3.2020) 

– Samostudium odborné literatury 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Ing. Ctirad Juráň – Možnosti distanční výuky – online kurz Studium k 
prohlubování 
odborné kvalifikace 

– Problematika lesnické geologie, pedologie a typologie – 
MENDELU, ČZU – online otevřené zdroje  

– IS Bakaláři – 2x aktuální webinář a online zdroje 
– Soustavné studium aktuální školské legislativy také v 

souvislosti s hygienickou situací. 
– Studium aktualit a možností jejich implementace ve 

škole – MŠMT, NPICR, EDUIN, MP RVP, VÚP, OK, Česká 
škola, ČŠI, Pedagogická komora…) 

– Trvalé studium aktuálních materiálů a sledování serverů 
v souvislosti s maturitními zkouškami a přijímacími 
zkouškami (www.cermat.cz, www.certis.cermat.cz, 
www.maturita.cermat.cz). 

– Ostatní vzdělávání a samostudium 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Ing. Jiří Kloz – Odborná exkurze: 
– 17.9.2019 Lesní školkařství (LESCUS) 
– 27.11.2019 Semenářský závod Týniště nad Orlicí  
– 3.3. 2020 LS Buchlovice: Střážnice, Bzenec, pěstování 

borovice 
– Samostudium odborné literatury: 

– Zicháček, V.:Zoologie. Olomouc, 2012, 480 str. 
– Křístek, J. Ochrana lesů, 2002, Písek, 386 str 
– Poleno, Z., Vacek, S.: Pěstování lesů III, 2009, 951 str. 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

 

http://www.nuv.cz/
http://www.atre.cz/
http://www.asociacevp.cz/
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Ing. Bc. Martin 
Kudláček 

– Kurz ke získání kvalifikace rozhodčího sportovní střelby 
pod záštitou ČMMJ (7 – 8. března, Vlašim)  

– Exkurze v lesní školce LESCUS Cetkovice (24.9.2019) 
– Exkurze v semenářském závodě LČR, s. p. – Týniště nad 

Orlicí (27.11.2019) 
– Exkurze zaměřená na obnovu kalamitních ploch a 

pěstování lesů ve vyšších polohách – Arcibiskupské lesy 
a statky Olomouc – polesí Domašov (19.11.2019) 

– Exkurze o pěstování lužních lesů a borových porostů na 
vátých píscích na revíru Bzenec – LČR, s.p., LS Buchlovice 
(10.3.2020) 

– Samostudium odborné literatury  
– Sledování novinek na webu: www.silvarium.cz 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Regina 
Kudláčková 

– The PARK Conference: International Conference for 
Teachers of English, 9.11.2019 

Studium k 
prohlubování 
odborné kvalifikace 

– Webináře Oxford University Press, British Council 
– Samostudium aplikací pro distanční výuku: Wocabee, 

www.umimeanglicky.cz, googleclassroom, Moodle, 
Komens. 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Pavel Marnota – Studium odborné literatury zabývající se psychologií 
středoškoláků 

– Studium odborné literatury z oblasti volného času a 
zábavy 

– Studium odborné literatury zaměřené na přístupy v 
pedagogice volného času 

– Studium změn a novel v oblasti školského zákona 
– Studium odborné literatury zabývající se kompozicí 

digitální fotografie v praxi 
– Praktické využití filtrů v digitální fotografii 
– Fotografování krajiny, přírody, zvířat 
– Nabývání zkušeností v oblasti emotivní fotografie 
– Nabývání zkušeností v Zoner Photo Studiu, digitální 

úpravy fotografií 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Ing. Bc. Pavel Matys – Celostátní konference pro vedoucí DM v Hradci Králové 
(8. – 9. 11. 2019) 

– Studium školských předpisů se zaměřením na změny (2. 
1. 2020) 

– Exkurze u „Vojenské lesy a statky Lipník n/B.“, správa 
Potštát (31. 1. 2020) 

– E-learningový kurz „Pokročilé tabulky v Excelu“ (24. – 
28. 2. 2020) 

– Zdokonalovací cvičení z kurzu (3., 8., 15. – 17. dubna 
2020) 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Ivana Zlata 
Matysová 

– Studium odborné literatury z oblasti pedagogiky a 
psychologie volnočasových aktivit a rozvíjení nadání 
žáka – výtvarné techniky 

– Studium odborné literatury zaměřené na problematiku 
školní šikany a kyberšikany 

– Studium odborné literatury zaměřené na poruchy 
socializace mladistvých 

– Studium změn a novel v oblasti školského zákona 
– Studium novelizace v oblasti inkluze na SŠ 
– Studium pedagogické psychologie a komunikačních 

technik pro využití v LP 
– Studium odborné literatury z oblasti prevence sociálně 

patologických jevů (zneužívání návykových látek) 
– Studium odborné literatury na téma krizové intervence 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 
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Mgr. Miroslav Menšík – Seminář AŠSK – program a volby – 29. srpen 19 
– Doškolovací kurz – lyže, Praděd 28. – 30. prosinec 19  
– Školení trenérů atletiky – Olomouc 21. – 22.9.19 
– Školení rozhodčích atletiky – Hranice 11.9.19 
– Školení řidičů a BOZP – 28.8.20 
– Konzultace – projekt výstavby sport. Areálu – 

Ing. Dohnal 
– Samostudium – průběžně 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Ing. Mgr. Jiří 
Měšťánek 

– Samostudium – především daňové zákony v roce 2020, 
SP a ZP, účetní standardy apod. 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Bedřich Novák – Sledování aktuálních informací k maturitě na webu 
novamaturita.cz, www.cermat.cz, www.statnimaturita 
.cz  

– Sebevzdělávání v metodice a didaktice ČJL 
– Sebevzdělávání v literatuře 21. století a novodobé 

historii  
– Konzultace s pedagogy  FF UP Olomouc 
– Sledování Informací na webu : www.ustrcr.cz, 

www.forum.24.cz 
– Samostudium politologie a žurnalistiky 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Bc. Jakub Novák – Pedagogika volného času – 23.12.2019 – studium 
odborné literatury 

– Pedagogická psychologie 27.12.2019 – studium odborné 
literatury 

– Interpersonální komunikace – 30.12.2019-31.12.2019 – 
studium odborné literatury 

– Studium změn školského zákona – 2.1.2020 
– Pedagogika pro střední školy – 3.1.2020 – studium 

odborné literatury 
– Kondiční kulturistika 31.1.2020 – studium odborných 

materiálů 
– Pedagogický přístup ve výchově adolescenta – 

24.2.2020 – studium odborné literatury 
– Utváření zdravého sociálního prostředí ve výchovné 

skupině – 25.2.2020-26.2.2020 - studium odborné 
literatury 

– Zdravá výživa pro kondičním posilování – 27.2.2020 – 
studium odborné literatury 

– Zvyšování počítačové gramotnosti 28.2.2020 - 
samostudium 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Hana Nováková – Sledování aktuálních informací k maturitě na webu 
novamaturita.cz 

– Sledování metodické podpory k přípravě studentů na 
maturitu z CJ 2 

– Sebevzdělávání v metodice a didaktice NJ 
– Účast na Kurzu metodiky NJ v Praze – Jazyková škola 

Tandem (konverzační a metodické semináře němčiny) 
– Sebevzdělávání v odborné lesnické a dřevařské němčině 
– Spolupráce s Mendelu v Brně – odborná němčina 
– Spolupráce s partnerskou školou v Rakousku (výměna 

informací) 
– Rozšiřování odbornosti – externí spolupráce s časopisy 

Lesnická práce a Dřevařský magazín – odborné překlady 
– Spolupráce s Klubem odborné lesnické němčiny při 

Mendelu a spolupráce s Výzkumným ústavem pro lesy v 
Hamburku 

– Korektury pravidelné rubriky odborné němčiny v 
časopise Lesnická práce 

– Samostudium dalších cizích jazyků 
– Samostudium – metodická podpora učebnic němčiny 
– Samostudium – možnosti distanční výuky němčiny 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

http://www.ustrcr.cz/
http://www.forum.24.cz/
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Ing. Alice Palacká – Samostudium odborné literatury 
– Sledování novinek na webu Ekolist, KEV 
– Seminář MZE ÚZEI pro lesní pedagogy 
– Trénování paměti – seminář 
– Bylinkářská poradna 
– Exkurze ALSOL 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Roman Páral – Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu 
učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ 

Studium ke splnění 
kvalifikačních 
předpokladů 

– Školení BOZP a PO 
– Školení řidičů referenčních vozidel 
– Soustavné studium aktuální školské legislativy 
– Studium odborné pedagogické literatury 
– Studium cizího jazyka 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Ing. Jiří Podhorný – Odborné konzultace s ÚHÚL Brandýs nad Labem, 
pobočky Olomouc a Kroměříž, plánování praktických 
ukázek pro žáky 28.9.2018 

– Samostudium možností distanční výuky 
– Studium Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství 2019 
– Studium vyhlášky 298/2018 Sb. 
– Sledování novinek na webu Silvarium 
– Sledování novinek na webu ÚHÚL 
– Seznámení se s novými technologiemi při zpracování 

LHP školního polesí a jejich využití pro výuku HÚL 
– Základní šetření pro LHP 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Roman Pytela – Samostudium odborné literatury 
– Sledování novinek k práci hodnotitele maturitních 

zkoušek pro RJ 
– Soustavné sledování novinek na webu Maturita.cz 
– Shromažďování a samostudium odborné slovní zásoby v 

oboru lesnictví pro RJ (Encyklopedie lesnických pojmů 
vytvořená Vyšší technickou školou v Kostromě , RF) 

– Školení BOZP a PO 
– Školení řidičů referentských vozidel 
– Školení k ochraně osobních údajů 
– Soustavné samostudium aktuální školské legislativy 
– Samostudium odborných článků v oboru vychovatelství 

(časopisy, web) 
– Samostudium metodických materiálů na webu Asociace 

DM a internátů ČR 
– Samostudium Závěrečné bakalářské práce na téma 

Šikana, její projevy a způsoby řešení (Bc. Jiří Malý, 
Hranice, 2019) 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Iva Pytelová – Školení BOZP a PO 
– Školení řidičů referentských vozidel 
– Školení k ochraně osobních údajů 
– Soustavné samostudium aktuální školské legislativy 
– Samostudium odborných článků v oboru vychovatelství 

(časopisy, web) 
– Samostudium metodických materiálů na webu Asociace 

DM a internátů ČR 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Aleš Skotnica – Ostravská noc vědců – Šetrně k planetě (27.9.2019) 
– Math4U (VŠB Ostrava, 9.10.2019) 
– Seminář pro učitele matematiky (Ostrava, 31.1.2020) 

Studium k 
prohlubování 
odborné kvalifikace 

– Ochrana osobních údajů, GDPR (Mgr. Aleš Adamík, 
Hranice, 26.8.2019) 

– 14. festival dřeva (Ostrava, 14.9.2019) 
– Speciální pedagogika (Mgr. Zuzana Pavelová, Hať 

13.2.2020) 
– Logická olympiáda – krajské kolo (Ostrava, 1.11.2019) 
– Samostudium vyhlášky č. 177/2009 Sb. a zákon 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 
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č. 258/2000 Sb. 
– FyzWeb 
– Erwin Brecher: Jak proměnit vodu ve víno 
– Dagmar Sieglová: Konec školní nudy (didaktické metody 

pro 21. století) 
– Jedlička, Koťa, Slavík: Pedagogická psychologie pro 

učitele 
– Joel Ley: Chemie bez (m)učení 
– Geoffrey Petty: Moderní vyučování 

Ing. Václav Skříčil – Studium materiálů ke státní maturitě. 
– Studium aktualit týkající se kůrovcové kalamity. 
– Školení pro práci s RMŘP. 
– Školení bezpečnosti práce. 
– Školení profesní způsobilosti řidičů. 
– Studium literatury Biologie pro gymnázia – Jelínek J., 

Zicháček V. 2014 
– Studium literatury Lesní těžba – Bílek K. a kol. Písek 

2018 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Karla Straková – Seminář pro učitele matematiky (Ostrava, 31.1.2020) Studium k 
prohlubování 
odborné kvalifikace 

– Školení matematiků (Ostrava 31.1.2020) 
– Studium materiálů ke státní maturitě 
– Studium propozic biologické olympiády 
– Studium materiálů prevence rizikového chování 
– Studium materiálů k peer programu na střední škole 
– Samostudium odborné literatury 
– Studium aktualizovaných směrnic BOZP a PO 
– Školení GDPR 
– „Cestovatelská přednáška“ T. Vejmoly 
– Školení řidičů 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Pavel Strýček – Tělo Olomouc – tělovýchovné workshopy – akreditace 
MŠMT 

Studium k 
prohlubování 
odborné kvalifikace 

– Studium základů první pomoci 
– Doškolovací kurz – lyže (Praděd) 
– Seminář AŠSK – Lipník nad Bečvou  
– Školení řidičů, BOZP 
– Studium odborné literatury – Pohybové hry pro školáky 

(Albert Camus)  
– Studium odborné literatury – Základní norma 

zdravotnických znalostí (Mudr. Pavel Srnský) 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Ing. Marek Šuba – YPEF – evropské finále – odborná angličtina (Olšina, 23. 
– 27. 9. 2019) 

– Lesnický software Ha-Soft (Hranice, 30.10. 2019, 7.1., 
21.1., 28.1. 2020) 

– Seminář lesní pedagogiky (Ramzová, 25. 6. 2020) 
– Erasmus+ všeobecná angličtina (Hranice, školní rok – 32 

hod.) 

Ostatní vzdělávání a 
samostudium 

Mgr. Vojtěch Zlámal – Postgraduální studium na PřF Univerzity Palackého 
v Olomouci v oboru Didaktika matematiky 

Studium ke splnění 
kvalifikačních 
předpokladů 

– Seminář o výuce matematiky pro středoškolské 
profesory a učitele základních škol pořádaný 
Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity 
31.1.2020 

– Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ, Pardubice 
23.9. až 25.9.2019 

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace 

– Samostudium odborné literatury Ostatní vzdělávání a 
samostudium 
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8 Vyhodnocení činnosti domova mládeže za školní rok 2019/2020 

8.1 Plnění dlouhodobých úkolů   

8.1.1 Podmínky pro výchovu/vzdělávání 

Úspěšně, i když pomalu, pokračovala výměna/obměna/opravy vybavení a inventáře, případně jeho 
rekonstrukce. Na pracovišti Jungmannova se jednalo zejména o částečnou rekonstrukci společných 
sprch, opravu a nátěr dveří a zárubní pokojů 8 -11, nátěr kovových částí zábradlí schodiště. Dále bylo 
na pracovišti Jungmannova vytvořeno dalších 8 míst pro ubytování žáků adaptací bývalého služebního 
bytu, což samozřejmě obnášelo také pořízení nového inventáře. Na pracovišti Teplická se jednalo 
zejména o výměnu vestavěných skříní (zahájení 5 pokojů v 1. patře), opravy proleželých válend výměnou 
lehací desky u cca 15 ks, nový koberec v posilovně a částečnou výměnu povlečení.  

Celková modernizace bydlení žáků jde však vzhledem k finanční náročnosti stále velice pomalu, potřeba 
je mnohem větší (další vestavěné skříně, botníky, židle, válendy/lehací desky, nábytek do kluboven, 
opravy dveří, apod.). Ze strany zřizovatele je náš domov mládeže stále odsouván na vedlejší kolej 
a vlastní prostředky nestačí. A vzhledem k faktu, že stárnutí/opotřebení je rychlejší než 
modernizace/obnova, situace se neustále zhoršuje. 

Na doplnění/obměnu vybavení k vedení zájmové činnosti opět nedošlo, musely být upřednostněny jiné 
výdaje (vybavení a nutné opravy). K naplnění všech uvažovaných zájmových aktivit finanční prostředky 
stále nestačí, již tak máme stálý problém s plněním ŠVP DM v oblasti materiálního zabezpečení.  

Výše uvedené skutečnosti byly také negativně ovlivněny výpadkem příjmů z úplaty za ubytování žáků, 
protože v rámci epidemických opatření vlády ČR byl DM od 11. 3. 2020 až do konce školního roku 
uzavřen. 

V personální oblasti došlo ke změnám. Jedna vychovatelka po dlouhodobé PN nastoupila MD a její 
nepřítomnost se nejprve řešila zástupem ze strany vedoucího vychovatele, později přerozdělením 
vychovatelů na jednotlivých pracovištích. 

ICT vybavení v PC učebnách je vzhledem k pořízení v roce 2012 již zastaralé, i když pro potřebu přípravy 
do výuky zatím postačuje. ICT vybavení pro vychovatele se částečně zlepšilo. Při opravě /výměně však 
stále dostáváme použité kusy ze školy, které už mají také „odslouženo“, i když na poměry DM jsou 
dodávané kusy výkonnější než vyměňované. Ve 3 kancelářích se stále vždy 2 vychovatelé dělí o 1 PC 
nebo notebook. Chybí zálohovací zařízení (někteří vychovatelé si zatím pořizují na vlastní náklady), 
vedoucí vychovatel také neměl možnost provádět pravidelné zálohy dat (vzhledem k objemu dat nelze 
provádět na přenosné „flash disky“). 

8.1.2 Průběh výchovy/vzdělávání  

Většina vychovatelů se snažila vyžadovat nastavené standardy a společně jednotně na žáky působit. 
Ne všem vychovatelům se však dařilo být přiměřeně nároční. V mnoha případech byla některými 
vychovateli praktikována filozofie „hodného vychovatele“, který všechno dovolí bez ohledu 
na porušování ustanovení vnitřního řádu DM. Následná náprava chyb ze strany vedoucího vychovatele 
se potom žákům jevila jako přílišná náročnost a vedla dokonce k sepsání petice za odvolání vedoucího 
vychovatele. Po složitých jednáních s vedením školy a s žáky se situace nakonec ustálila, ale skryté 
důsledky přetrvávaly.  

Výchovně vzdělávací proces na domově mládeže probíhal podle zpracovaného ŠVP, všichni vychovatelé 
se aktivně podíleli na jeho plnění, i když s rozdílnou iniciativou. Na pravidelných poradách vychovatelů 
jsme prováděli jeho průběžné vyhodnocování. Problémem se postupně stává materiální zajištění 
naplánovaných aktivit, protože nedochází k obměně nebo pořízení vybavení pro plánovanou zájmovou 
činnost podle ŠVP.  
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Pravidelně se scházela domovní rada, kdy zástupci žáků jednotlivých výchovných skupin měli možnost 
vyjadřovat se přímo k otázkám života na domově mládeže a přednášet své návrhy a připomínky. 
Ne všechny návrhy a připomínky byly realizovatelné, většina připomínek se týkala závad na pokojích, 
které mohli řešit s kmenovými vychovateli. Zde se opět projevila neochota 2 vychovatelů, kteří banální 
problémy neřešili a nechávali je k projednání na domovní radě. 

V přípravě do výuky mají žáci stále rezervy. Ze strany vychovatelů pokračoval přiměřený tlak 
na průběžnou přípravu důslednějším vyžadováním dodržování studijní doby. Vzhledem k volnočasovým 
aktivitám na pronajatých sportovištích ve večerních hodinách se však toto nedařilo úspěšně naplnit. 
Zvýšila se pomoc vychovatelů žákům s přípravou do výuky formou doučování (ruský a německý jazyk, 
matematika, myslivost, lesní pedagogika).  

8.1.3 Spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob 
na výchovu/vzdělávání  

Spolupráce s rodiči ubytovaných žáků byla ve sledovaném období na slabší úrovni. Zájem rodičů žáků 1. 
ročníku o dění na DM a chování svých dětí se projevil jen návštěvou DM při třídních schůzkách ve škole, 
a to ještě ne všemi rodiči. V některých případech museli vychovatelé sami iniciovat zprávu rodičům 
o chování jejich dětí, případně zjišťovat důvody nepřítomnosti žáků na DM.  

Působení školní psycholožky na DM, kdy její týdenní úvazek byl rozdělen na 3 hodiny pro školu a 1 
hodinu pro DM, se velice osvědčilo. Žáci této možnosti bohatě využívali pro řešení školních i osobních 
problémů. Důslednou osobní angažovaností školní psycholožky se podařilo předejít mnoha problémům, 
případně vyřešit již vzniklé obtíže (zejména ve vztahových otázkách, přípravou do školy, apod.). 

Velmi dobře pokračovala spolupráce vedoucího vychovatele a třídních učitelů, všichni vychovatelé měli 
také přímý telefonický kontakt na třídní učitele, což se pozitivně projevilo zejména při řešení problémů  
v chování žáků a s omluvenkami od rodičů žáků. 

Pokračovala vzájemná spolupráce mezi vychovateli a učiteli při pořádání různých volnočasových aktivit 
(soutěže, přebory, divadlo, apod.), což se pozitivně odráží v navazování neformálních vztahů mezi 
pedagogy a žáky a přispívá k dobrému duchu školy. 

I tato oblast byla negativně ovlivněna nuceným uzavřením DM. 

8.1.4 Kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

Všichni vychovatelé se průběžně vzdělávali samostudiem na internetu, studiem změn ve školské 
legislativě, četbou odborné literatury nebo exkurzemi. Celkový přehled je uveden v jiné části výroční 
zprávy (Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků). 

 

8.2 Zhodnocení vlastní činnosti na DM  

8.2.1 Chování žáků 

Naprostá většina žáků přijala normy vnitřního řádu domova mládeže a neměla s jejich plněním problém. 

Ve sledovaném období se vyskytly 2 závažné přestupky, za které bylo uloženo 1x kázeňské opatření 
„Podmíněné vyloučení ze školského zařízení“ (návrat do školského zařízení pod vlivem alkoholu) a 1x 
kázeňské opatření „Důtka ředitele školy“ (za slovní útoky na vedoucího vychovatele). Dále bylo uloženo 
1 výchovné opatření k posílení kázně. Všechny přestupky se řešily v úzké spolupráci vychovatelů, školní 
psycholožky a výchovné poradkyně, třídních učitelů, vedoucího vychovatele a ředitele školy. 
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V měsíci listopadu a prosinci se vyskytly opakované problémy s chováním některých žáků ve školní 
jídelně a při cestě zpět do školy nebo na DM. Zde se velmi projevila nejednotnost vychovatelů 
při dohledu v jídelně, kdy vedoucí vychovatel důsledně trval na nastavených pravidlech (Vnitřní řád DM, 
Provozní řád školní jídelny), ale další 2 vychovatelé nikoliv a ještě podněcovali žáky proti vedoucímu 
vychovateli. Ke škodě celé věci byla následná slabší podpora vedoucího vychovatele ze strany vedení 
školy. 

Mnoha žákům chybí větší možnost sportovního vyžití, která je zapříčiněna jednak omezenými 
možnostmi školy (nemáme vlastní hřiště ani halu; závisíme na pronájmech, které jsou drahé a umístěním 
vzdálené), a dále nedostatkem finančních prostředků na doplnění/výměnu sportovního vybavení. 

8.2.2 Dodržování režimu dne  

V začátku školního roku se tradičně projevily problémy u žáků 1. ročníku, kteří si po nástupu na domov 
mládeže museli nejprve zvykat na nějaký režim a na úskalí společného ubytování. 

V průběhu školního roku nebyl většinou problém s návratem žáků z vycházek; výjimkou byl případ, 
kdy se žák vrátil pod vlivem návykové látky (viz odstavec „chování“). 

Pokračovalo důsledné sledování odchodu žáků na výuku, takže pozdní příchody na výuku z důvodu 
pozdního odchodu z DM nebo školní jídelny se nevyskytly. Opakovaně jsme s třídními učiteli vzájemným 
předáváním informací řešili případy žáků, kteří v důsledku zdravotních potíží předčasně odjížděli domů. 

Podařilo se nastavit u všech skupin určitý zaručený standard pořádku na pokojích, sjednocený systém 
slovního hodnocení ve 4 stupních se osvědčil. 

V době uzavření DM (viz vládní nařízení) byly v souladu s pokyny hygieniků pro žáky 4. ročníku nastaveny 
podmínky pro ubytování při přípravě na maturitu a při jejím konání. Ne všichni však této možnosti 
naplno využili. 

Opakovaně se vyskytl problém s přístupem některých vychovatelů k vycházkám žáků po večeři, kdy žáci 
naplno využívají tyto vycházky, ačkoliv nejsou nárokové, a potom tzv. „potřebují“ studovat po večerce. 
A vychovatelé jim to tolerují, někdy i omlouvají. V této oblasti bude nutná důslednější práce skupinových 
vychovatelů s jednotlivci a jejich studijními výsledky. 

8.2.3 Zájmová činnost 

Pokračovala dobrá organizace zájmové činnosti mimo prostory domova mládeže. V minulém školním 
roce byl po dobu 1. pololetí k dispozici vychovatel-střídač na plný úvazek, což výrazně usnadnilo 
plánování aktivit mimo DM. Vychovatelé se také naučili hlásit předem jinou zájmovou činnost mimo DM 
(pravidelné kroužky v to nepočítaje). Negativem byla dlouhodobá pracovní neschopnost jedné 
vychovatelky, takže mnoho aktivit nebylo možné uskutečnit v plném rozsahu nebo vůbec. 

I nadále pokračovala pestrá nabídka na využití volného času žáků, dokladem čehož je počet 
uskutečněných akcí a účast na nich v tabulce statistického přehledu. Nutno připomenout, že zájmová 
činnost na DM je ryze dobrovolná, a tudíž hojná účast na pořádaných akcích je zásluhou dobré práce 
vychovatelů. 

Velkou měrou k pestré zájmové činnosti přispěl zpracovaný a plněný ŠVP DM. 

Tradičně úspěšné byly organizované zájezdy na divadelní představení do Ostravy, které připravila Mgr. 
Pytelová. Podíleli jsme se na reprezentaci školy na veřejnosti uspořádáním volnočasových aktivit 
v lázních Teplice n/Bečvou (bowling a minigolf) nebo zajištěním účasti na sportovních přeborech v rámci 
turnajů AŠSK. Podařilo se zapojit některé žáky do příprav nebo organizace různých akcí (např. bowling, 
výroba výzdoby z přírodních nebo fotografických materiálů, úklid okolí DM, příprava výstavek, a další). 
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Pokračovaly pronájmy hrací plochy pro fotbal (TJ Cement Hranice), florbal (SC Naparia) a nohejbal 
(Gymnázium Hranice), čímž se zachovala pestrost nabídky sportovních aktivit a doplnila nabízené aktivity 
školy. V rámci kroužků fotbalu a florbalu, které vedl Mgr. Páral, proběhlo úspěšně několik turnajů mezi 
výchovnými skupinami i mezi třídami.  

Dále pokračoval zájmový kroužek Výtvarné a literární činnosti pro lesní pedagogiku. Několik žáků se 
pravidelně scházelo pod vedením Mgr. Matysové a vytvářeli obrázky a další pomůcky pro potřeby 
kroužku Lesní pedagogika, případně pro vlastní potřeby nebo pro výzdobu domova mládeže. Novinkou 
byl kroužek Digitální zpracování a úprava fotografií, který vedl p. Marnota. Žáci se učili/zdokonalovali 
při úpravě svých fotografií. Odměnou a povzbuzením byla pro všechny společná výstavka prací obou 
kroužků v prostorách domova mládeže při návštěvě rodičů a při dnech otevřených dveří.  

Pravidelně se žáci zapojovali do výzdoby prostor domova mládeže, které organizovaly vychovatelky 
k jednotlivým příležitostem nebo jen tak pro zlepšení kultury prostředí. 

Tabulkový přehled všech akcí za sledované období je uveden v závěru. Oproti minulým rokům jsou čísla 
poněkud slabší, což bylo ovlivněno nuceným uzavřením DM (viz vládní nařízení). 

8.2.4 Příjmy do rozpočtu školy 

Celková tržba za ubytování v DČ za období září 2019 – srpen 2020 byla 411 240,-Kč, což sice činí nárůst 
na 129,65 % tržby za předešlý školní rok, ale ten byl způsoben zvýšením ceny za osobu a noc o 80 Kč 
od 1. 9. 2019. Počet ubytovaných také poklesl o 140 osob na celkových 506.  

Vše výrazně ovlivnilo uzavření DM (viz vládní nařízení). 

 

8.3 Statistický přehled uskutečněných výchovně vzdělávacích akcí 

Typ/zaměření akce Počet akcí Počet 
účastníků 

Průměrná účast na akci 

Besedy a naučné vycházky 31 665 21,45 

Rukodělné a podobné činnosti 9 52 5,78 

Reprezentace školy na veřejnosti 7 129 18,43 

Kulturní akce 10 199 19,90 

Sportovní akce (mimo kroužky) 17 136 8,00 

Akce EVVO 23 229 9,96 
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9 Informační a komunikační technologie 

9.1 Pracovní stanice – počet 

 
Stolní 

počítače 
Přenosné 
počítače 

Celkem 

Pracovní stanice umístěné v ICT učebnách 45  45 

Pracovní stanice umístěné v ICT pracovnách na DM 12  12 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách 6 3 9 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka 
na výuku a k jeho vzdělávání 

5 22 27 

Mobilní učebny – tablety  30 30 

Mobilní učebny – notebooky  15 15 

Ostatní pracovní stanice 7 2 9 

Pracovní stanice celkem 75 72 147 

9.2 Pracovní stanice – stáří 

 
Stolní 

počítače 
Přenosné 
počítače 

Celkem 

Stanice do 2 let stáří 47 48 95 

Stanice starší než 2 roky a nejvýše 5 let staré 6 5 11 

Stanice starší než 5 let a nejvýše 10 let staré 17 18 35 

Stanice starší než 10 let 5 1 6 

Celkem 75 72 147 

 

9.3 Prezentační a grafická technika 

 počet 

Samostatný datový projektor 20 

Interaktivní tabule s datovým projektorem 3 

Samostatná tiskárna 3 

Integrovaný tiskový a kopírovací stroj 5 

 

9.4 Lokální počítačová síť školy (LAN) 

 Žáci 
Pedagogičtí 
pracovníci 

Ekonomický 
úsek 

Možnost připojení k LAN 
WiFi 

WiFi, pevná 
síť 

WiFi, pevná 
síť 

Sdílení dat – Ano Ano 

Sdílení prostředků – Ano Ano 

Připojení do internetu Ano Ano Ano 

Oddělená VLAN  Ano Ano Ano 

Zabezpečení proti el. hrozbám Ano Ano Ano 
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9.5 Připojení k internetu 

služba 
smluvně 

garantovaná 
hodnota 

reálný stav 

Rychlost 
1 Mbps 

1 Gbps škola 
25 Mbps DM Teplická 

35 Mbps DM Jungmannova 

Agregace 1:1 1:1 

Veřejné IP adresy Ano Ano 

Neomezený přístup na internet Ano Ano 

QoS (vzdálená správa) Ano Ano 

Filtrace obsahu Ano Ano 

Antispam Ano Ano 

 

9.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 

programové vybavení 

Operační systém W7, W8.1, W10 

Antivirový program AVG 

Textový editor Office 2013, 2016, 2019 

Tabulkový editor  

Editor prezentací  

Grafický editor - rastrová grafika Photoshop, Zoner Photo Studio, GIMP 

Grafický editor - vektorová grafika Corel, Inkscape 

Webový prohlížeč Firefox, Chrome 

Editor webových stránek Dreamweaver + Fireworks 

Klient elektronické pošty Outlook 2013, 2016, 2019 

Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 
klávesnici 

Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 
klávesnici 

Programy odborného zaměření LES 

 Evidence myslivosti 

 Atlasy přírodnin 

 Lesnická typologie 

 IFER – FieldMap, CzeTax 

 Topol (mini) 
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Komentář ředitele školy 

Celková koncepce výuky informačních technologií ve škole vychází z platného ŠVP, ostatní dokumentace 
a z požadavků měnícího se prostředí tohoto specifického oboru. Cennou je v tomto směru spolupráce 
s univerzitami. ICT se běžně používá ve výuce většiny předmětů. Pro teoretickou výuku a předmětová 
cvičení jsou k dispozici tři audiovizuální učebny s prezentační technikou, tři jazykové učebny 
vybavené interaktivními technologiemi a tři počítačové učebny.  

Centrální agenda, o žácích školy je vedena v systému „Bakaláři“, který je průběžně doplňován 
o další moduly. V tomto systému je také vytvářen rozvrh hod in, organizováno suplování, prováděna 
průběžná, pololetní i závěrečná klasifikace a zajištěna komunikace s rodiči, resp. zákonnými zástupci 
žáků. Informační systém umožňuje škole vést školní matriku a tisknout potřebné výstupy.  

Všichni pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup ke schránkám elektronické pošty. Přístup 
k poštovním schránkám je zajištěn pomocí protokolů POP3, IMAP a prostřednictvím webového rozhraní. 
Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat běžné 
kancelářské programové vybavení a běžně používané grafické editory, webový prohlížeč, editor 
webových stránek, klienty elektronické pošty atp. a další výukové programové vybavení a informační 
zdroje. Ze všech aplikací je možno tisknout na centrálně umístěných kopírovacích strojích pomocí 
zabezpečeného systému SafeQ. Veškeré programové vybavení je používáno v naprostém souladu s 
licenčními ujednáními. Škola má velmi dobře zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového 
systému, tak i na úrovni došlé a odesílané pošty. Pro učitele a žáky školy je k dispozici datové úložiště 
určené k dalšímu zkvalitnění a zjednodušení komunikace a přístupu k výukovým materiálům. 
Samozřejmostí je využívání datové schránky, elektronických podpisů a spisové  služby. 

Ve všech kmenových učebnách jsou nainstalovány dataprojektory a projekční plochy. Škola je připojena 
k internetu optickou linkou o minimální propustnosti tak, jak je uvedeno v tabulce výše. Kapacita i 
stabilita připojení je plně dostačující. Ve škole a na všech domovech mládeže existují přípojná místa pro 
připojení pracovních stanic nebo notebooků. Wi-Fi signál pokrývá všechny objekty školy včetně 
nejbližšího okolí a oba DM.  

Další vybavování ICT technikou je průběžné podle potřeb a finančních možností. V rámci projektu 
„Podpora vzdělávání na SLŠ Hranice II“ byly pořízeny tablety a notebooky tak, aby bylo možné využívat 
koncept tzv. mobilních učeben. Byly tak sestaveny tři sety (15 tabletů, 15 tabletů, 15 notebooků), které 
mohou učitelé využívat ve svých hodinách. Práce s informačními technologiemi tak může probíhat, aniž 
by se museli učitelé přesouvat do počítačových učeben. Tyto mobilní učebny využívali učitelé především 
ve všeobecně vzdělávacích předmětech (cizí jazyk, fyzika, chemie). 

Na jaře 2019 byl zprovozněn systém Moodle pro distanční vzdělávání žáků v době uzavření středních 
škol. Tento systém je však možné využívat jako doplnění také v rámci běžné prezenční výuky. 
Z prostředků, které škola obdržela v rámci ocenění Zelená škola Olomouckého kraje 2019, byl pořízen 
dron, který slouží žákům ke seznámení se soudobými technologiemi monitoringu stavu životního 
prostředí či s aplikací aktuálních audiovizuálních technologií.  

Servis a služby ICT jsou zajišťovány jedním pracovníkem z řad pedagogů školy a spoluprací s externí 
firmou. 
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10 Zájmové vzdělávání 

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020 a jejich vedoucí: 

Basketbal 
– Mgr. Miroslav Menšík 

Florbal 
– Mgr. Roman Páral 

Kopaná 
– Mgr. Roman Páral 

Kondiční posilování 
– Bc. Jakub Novák 

Nohejbal 
– Mgr. Roman Pytela 

Soft pétangue 
– Mgr. Roman Pytela 

Volejbal  
– Mgr. Iva Pytelová 

Lesní pedagogika  
– Ing. Alice Palacká 
– Ing. Marek Šuba 
– Jaroslava Ryšková 

Myslivecký kroužek 
– Ing. Daniel Srnka 

Práce se dřevem 
– Mgr. Zdeněk Hejl 

Rybářský kroužek 
– Ing. Radim Církva 

Střelecký kroužek 
– Ing. Bc. Martin Kudláček 
– Ing. Daniel Srnka 

Trubačský kroužek 
– Mgr. Roman Pytela 
– Jana Kozubíková, MBA. 
– Jan Oprštěný 

Včelařský kroužek 
– Ing. Václav Skříčil 
– Ing. Marek Šuba 

 

Komentář ředitele školy 

Zájmové vzdělávání je řešeno pomocí kroužků. Tím, že většina žáků (cca 2/3) žáků je ubytována na 
DM, věnuje se jim v jejich volném čase stálá možnost využití ve sportu i odborných záležitostech. 
Počty žáků v kroužcích se mění podle momentálního zájmu. Žáci se úspěšně účastní různých akcí a 
soutěží v tuzemsku i v zahraničí. Je třeba podporovat aktivní vyžití žáků a pedagogy motivovat. 
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11 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 

11.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

speciální vzdělávací potřeby počet žáků individuální vzdělávací plán 

1. stupeň podpůrných opatření 6 - 

2. – 5. stupeň podpůrných opatření 28 1 

Celkem 34 1 

Poznámka: Z celkového počtu 34 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byly 7 žákům 4. ročníku 
přiznány uzpůsobené podmínky pro konání  maturitní zkoušky. 

11.2 Nadaní a mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou 

třída rozšířená výuka předmětů počet žáků 

  - 

  - 

Celkem - 

 

11.3 Nadaní a mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku počet 

z … třídy do … třídy - 

 

11.4 Podmínky pro vzdělávání 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
ano částečně ne 

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny 

úpravy interiéru školy a třídy 
  + 

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího 

procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i 

metod výuky 

+   

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační 

pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho 

individuálním potřebám  

+   

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění 

při hodnocení výsledků 
+   

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a 

potřeby žáka  
+   

podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky 
 +  

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
+   

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve 

třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby  
  + 

spolupráce s rodiči     +   

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se +   
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vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

individuální nebo skupinová péče + - - 

přípravné třídy - - - 

pomoc asistenta třídního učitele - - - 

menší počet žáků ve třídě  - - - 

odpovídající metody a formy práce + - - 

specifické učebnice a materiály + - - 

pravidelná komunikace a zpětná vazba + - - 

spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, 

sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 
+ - - 

Podmínky pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných ano částečně ne 

individuální vzdělávací plány + - - 

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu + - - 

zadávání specifických úkolů + - - 

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů - + + 

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech - + - 

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s 

otevřenou možností volby na straně žáka 
- - + 

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky - - + 

Poznámka: Škola má vytvořeny odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně 
nadaných (viz tabulka výše). Ve školním roce 2019/20 nebyli diagnostikováni žádní žáci, kteří by těchto 
podmínek využívali. Žáci, kteří vykazují vyšší úroveň schopností v jakékoliv oblasti (rozumové, pohybové 
apod.) mají možnost dalšího seberozvoje v rámci mimoškolních kroužků nebo při zadávání specifických 
úkolů nad rámec běžné výuky. 

Komentář ředitele školy 

Do výkaznictví jsou zařazování žáci od 2. stupně podpůrných opatření, evidováni jsou i žáci zařazeni 
v 1. stupni podpůrných opatření. Všichni vyučující jsou pravidelně seznamování s doporučeními 
školských poradenských zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na základě těchto 
doporučení jim poskytují potřebnou podporu. Odpovídající péče se dostává i žákům ohrožených 
školním neúspěchem, kteří mimo jiné mohou využívat i aktivity Doučování žáků SŠ ohrožených 
školním neúspěchem, které jim nabízíme v rámci projektu Šablony pro SŠ a VOŠ II. V rámci stejného 
projektu a aktivity Tandemová výuka na SŠ se také otevřela možnost individuální podpory slabších 
žáků, a to přímo ve výuce, kde přítomnost dvou pedagogů ve třídě zajišťuje větší prostor pro 
monitorování potřeb i samotné práce žáků a následně umožňuje zvýšenou péči o slabší žáky. 
Individualizace a přímá podpora žáků ve výuce je samozřejmostí a běžnou praxí všech vyučujících. 
Škola zajišťuje odpovídajícími metodami a formami práce a důsledným individuálním přístupem velmi 
dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci se zvýšeným 
zájmem o výuku, daný obor nebo specifickou oblast vzdělávání mají možnost dalšího rozvoje v rámci 
mimoškolních aktivit. Ve škole působí plně kvalifikovaná, aktivní a prakticky erudovaná výchovná 
poradkyně, která úzce spolupracuje v rámci Školního poradenského pracoviště se školní psycholožkou 
s dlouholetou poradenskou praxí a se zkušenou školní metodičkou prevence. 
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12 Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 

12.1 Akce školy 

Typ akce 
Počet 

zúčastněných tříd 
Počet zúčastněných 

žáků 
Poznámka (název akce, výsledek) 

Soutěž o vlajku školy 12 200  

Výuka plavání 3 83  

Lyžařský výcvik 3 63  

Exkurze 3 
3 
2 
3 

63 
83 
41 
63 

LESCUS Cetkovice 
SZ LČR, s.p., Týniště nad Orlicí 

ALSOL s.r.o. 
LČR, s.p., LS Buchlovice 

Mezinárodní seminář 
mysliveckých trubačů 

 6 Prešov 

Koncerty – trubači 
 20 

Vystoupení na akcích školy, 
města Hranic a veřejnosti 

Výstava – sbírky 3 83 Sbírky přírodnin 

Soutěže   10, 6 SOČ, YPEF 

Jiné akce školy  150 Lesní pedagogika 

12.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 

Název akce 
Počet 
žáků 

Výsledek, umístění 

Okresní kolo SOČ 10 

Adam Horák – „Lov lukem, lukostřelba“ (1. místo); 
Martin Mráček, Radim Harviš – „Jak ovlivnil Rasputin 21. století“ 
(1.místo); 
Jan Teplanský, Viktor Machát – „Etnické menšiny na Sibiři“ (1.místo); 
Jan Janýška – „Prokrastinace“ (2.místo);  
Jan Karafiát, Tadeáš Sladký – „Sokolnictví jako program lesní 
pedagogiky“ (3.místo); 
Antonín Horák, Matouš Pinkava – „Významné stromy ŠP Valšovice“ 
(bez umístění). 

Krajské kolo SOČ 1 Adam Horák – „Lov lukem, lukostřelba“ (1. místo). 
 
 
 

Komentář ředitele školy 

Vedení školy vytváří organizační i finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo akcí 
pořádaných školou zúčastnit. Školní rok 2019/2020 byl z tohoto pohledu značně ovlivněn uzavřením škol 
od 11. března 2020 z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené 
novým koronavirem SARS-CoV-2. 
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13 Prevence rizikového chování 

13.1 Prevence sociálně patologických jevů 

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence Podzimní a jarní setkání metodiků prevence 

Pedagogičtí pracovníci školy Spolupráce s metodikem prevence 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova 
V rámci VKO, EKO, CJL, BIO a dalších společensko-

vědních předmětů 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Průběžné působení pedagogicko-výchovných 

pracovníků, a to při výuce, na praxích, v kroužcích i 

na DM 

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 

předmětů 

Průběžné, trvalé působení na žáky, využití 

aktuálních událostí, výročí apod. 

Formy a metody působení na žáky, které se 

zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 

chování 

Při teoretické výuce: frontální vyuč. - debaty, 

návrhy na řešení problémů, , besedy s odborníky 

apod., využití AV učebny; při praktické výuce  - více 

individuální přístup, vedení k zodpovědné práci, 

součinnosti, vzájemné pomoci; mimo vyučování- 

aktivizace v řadě školních kroužků, sport, práce v 

rámci les. pedagogiky 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program 
Zpracován počátkem školního roku, průběžně 

naplňován a vyhodnocován. 

Využití volného času žáků 
Mimo vyučovací aktivity žáků v zájmových 

kroužcích, různé exkurze, soutěže, turnaje. 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 

škole z hlediska rizik výskytu sociálně 

patologických jevů 

Proběhla setkání ŘŠ a ZŘŠ s výchovnou poradkyní, 

metodičkou prevence a školní psycholožkou, též 

schůzky zmiňovaných s vychovateli DM; aktuální 

problémy řešila výchovná komise; důležité jsou 

i kontakty TU se svěřenými žáky a jejich rodiči, 

rovněž pak návštěvy TU na DM a privátech. 

Uplatňování forem a metod umožňující včasné 

zachycení ohrožených dětí 

Poradenské a konzultační služby školní 

psycholožky, vytváření klimatu důvěry. 

Poradenská služba školního metodika prevence Konzultace podle potřeby vyučujících i žáků. 

Poradenská služba výchovného poradce 
Dva dny v týdnu pevné konzultační hodiny, další 

dny dle individuální potřeby po domluvě 

Poradenská služba šk. psychologa 
Jeden den v týdnu ve škole, jedna hodina týdně 

variabilně na DM. 

Zajištění poradenských služeb speciálních 

pracovišť a preventivních zařízení 

Příležitostná spolupráce s K-centrem Hranice, 

s policií ČR, s PPP OK. 

Vybavení školy odbornými a metodickými 

materiály a dalšími pomůckami 

Průběžně obnovované, mj. časopisy Závislosti a my,  

odborné publikace, DVD, videokazety, informační 

letáky, nástěnka. 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 

distribuci a zneužívání návykových látek 

v areálu školy a odpovídající sankce) 

Ano. 
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Akce školy pro žáky k prevenci rizikového 

chování 

Adaptační odpoledne pro 1. ročník v rámci PEER 

PROGRAMU 

Atletická klání „O vlajku SLŠ“ 

Logická olympiáda 

Soutěž v piškvorkách 

Kurz tanečního a společenského chování 

Hubertská zábava 

Okresní přebor v šachu, turnaj v házené, lyžařský 

kurz (2. r.) 

Školní, regionální, celostátní i evropské kolo YPEF 

Okresní a krajské  kolo SOČ  

 3 vydání školního časopisu.  

13.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila 

Sociálně patologický jev počet 

Drogová závislost - 

Alkohol - 

Kouření Průběžná snaha o řešení kouření nezletilých žáků 

Kriminalita a delikvence - 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) - 

Patologické hráčství (gambling) - 

Záškoláctví - 

Šikanování 3 

Vandalismus - 

Násilné chování - 

Xenofobie - 

Rasismus - 

 

Komentář ředitele školy 

Jsou organizovány vzdělávací akce pro žáky i pedagogy školy. Vyhodnocují se podmínky a situace ve 
škole z hlediska rizikového chování žáků. 
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14 EVVO na SLŠ Hranice za školní rok 2019/2020 

V tomto školním roce se naší škole podařilo prokázat kvalitní a dlouhodobé intenzivní působení v oblasti 
ochrany životního prostředí a výchově k udržitelnému hospodaření a životu.  

Důkazem se stalo umístění ve finále platformy Cena olomouckého kraje za významný počin v oblasti 
životního prostředí. Ocenění převzal ředitel školy Ing. Lukáš Kandler z rukou hejtmana Olomouckého 
kraje Ladislava Oklešťka. 

Dalším významným úspěchem bylo získání titulu Zelená škola, který je udělován školám, které prokáží 
aktivní činnost, žáků, učitelů i zaměstnanců v oblasti EVVO. 

Přínos naší školy v této oblasti je mimořádný mimo jiné i proto, že bez dotací od olomouckého kraje na 
tuto činnost realizujeme ekovýchovné programy pro ostatní školy i další zájemce a také v této oblasti 
vzděláváme lektory. Entuziasmus žáků, učitelů i dalších zaměstnanců školy je dobrou devizou i při této 
činnosti. 

EVVO a VUR jsou významnou součástí školního kurikula SLŠ Hranice. Při jejich naplňování vycházíme 
z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020. Naše škola 
má roční plán EVVO i dlouhodobou strategickou vizi. 

Akcentujeme zejména respektování všech 4 pilířů tj. ekonomiky, ekologie, a sociálních a kulturních 
aspektů. Vyvíjíme snahu o propojení obligátního a zájmového vzdělávání. Podporujeme, aby naši žáci 
splňovali kritéria pro doporučené očekáváné výstupy. 
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14.1 Celoškolské akce směrované k EVVO 

− Využívání arboreta a školního polesí při výuce všech, nejen odborných předmětů. 

− Spolupráce s ostatními lesnickými organizacemi na akcích lesní pedagogiky i dalších 
promoakcích 

− Příprava a realizace výstavy přírodnin žáků SLŠ – jarní aktivita konané každoročně 

− Aktivity lesní pedagogiky na výukových polygonech na školním polesí Valšovice a v prostorách 
arboreta 

− Komentované prohlídky arboreta školy pro školy i veřejnost 

− Pořádání školního a dalších kol YPEF 

− Pořádání školního kola SOČ – témata související se ŽP  

− Příprava žáků na práce SOČ s tématikou EVVO a VUR 

− Zadávání a realizace a sbírek přírodnin 

− Práce v kroužcích (včelařský, rybářský, lesní pedagogiky, myslivecký, trubačský) 

− Pořádání odborných přednášek pro žáky školy i veřejnost  

− Dny otevřených dveří pro veřejnost v arboretu Dny Evropského dědictví 

− Třídění odpadů do kontejnerů v areálu školy motivace TU i ostatní učitelé 

− Akce školy ve spolupráci s MěÚ Hranice a pro městské potřeby,  

− Exkurze do lesů obhospodařovaných jako přírodě blízkých VLS Lipník n B, LS Strážnice, ALSOL, 
KŘ Šumperk… 

− Spolupráce a přednášky pobočky ÚHUL Olomouc a Kroměříž 

 

14.2 Aktivity lesped se žáky 

− Sběr baterií a elektrozařízení  

− Články s tématikou EVVO ve školním časopise 

− Péče o zeleň ve škole 

− Výzdoba školy didakticky zpracovanými přírodninami 

− Vytvoření webových stránek žáků na témata spojená s ochranou ŽP  

14.3 EVVO akce na DM 

− Publikování aktivit spojených s EVVO na web stránkách SLŠ 

− Vyhlášení měsíce ledna jako období aktivního sběru baterií 

14.4 Zahrnutí EVVO do jednotlivých vyučovacích předmětů 

− Všichni vyučující mají zahrnutou EVVO a VUR do všech svých předmětů a průběžně doplňují 
nová témata. 

14.5 Využívání arboreta SLŠ pro EVVO 

− Většina vyučující využívá podle povahy svých předmětů více či méně zelených učeben arboreta  

− Arboretum slouží k EVVO individuálním návštěvníkům i organizovaným skupinám pro které jsou 
pořádány komentované prohlídky 

14.6 Využívání ŠP Valšovice při EVVO 

− Předmětová cvičení na ŠP Valšovice a to zejména HÚL, OLP, LET, PEL, MYS, učební praxe, 
komplexní příklady, provozní a individuální praxe 

− Den lesa na ŠP akce pro okolní ZŠ kromě VUR sleduje téma Člověk a svět práce a kompetence 
k řešení problémů 

− Údržba naučných stezek, výukových polygonů a demonstračních objektů 

− Využívání ŠP pro realizaci aktivit lesped 

− Využívání ŠP pro realizaci kurzů lesped a kurzů pro vedoucí mysliveckých kroužků 
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14.7 Příprava pomůcek pro EVVO 

− Příprava pomůcek pro EVVO v kroužcích, v předmětu Lesní pedagogika i v dalších odborných 
předmětech 

14.8 Vzdělávání učitelů na úseku EVVO 

− Účast na odborných konferencích ČLS a další 

− Účast na seminářích lesní pedagogiky 

− Účast na odborných vzdělávacích akcích 

− Samostudium v oblastech EVVO 

14.9 Spolupráce s odbornými a zainteresovanými institucemi na úseku  EVVO 

− Příprava akcí pro veřejnost ve spolupráci s MěÚ Hranice, LČR, SEV, KÚ, VLS s.p. MZe 

− Spolupráce na záchraně ohrožených dřevin  

− Spolupráce s ČZU Praha, MZLU Brno 

− Spolupráce s ÚHÚL 

− Spolupráce s ČMMJ 

14.10 Činnost pro ostatní cílové skupiny pedagogických pracovníků SLŠ Hranice 

− Ve spolupráci se SLP ČR realizace kurzů lesní pedagogiky pro lesníky  

− Prohlídky arboreta pro odbornou i laickou veřejnost 

− Publikování v odborném tisku i místních novinách 

− Vytváření programů EVVO pro osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí, seniory, osoby se 
zvláštními potřebami a spolupráce s institucemi, které o tyto skupiny osob pečují  

− Ve spolupráci se SLP ČR realizace kurzů EVVO pro ČMMJ 

14.11 Činnost pro ostatní cílové skupiny společně žáků a pedagogických pracovníků SLŠ 

− Aktivity lesní pedagogiky na ŠP pro MŠ, ZŠ, Speciální školy, v rámci PIP a kroužků a nepovinných 
předmětů  

− Pomoc při organizaci soutěže YPEF 

− Další aktivity spojené s EVVO 

− Údržba a vytváření tabulí a naučných stezek na ŠP a v arboretu 

14.12 Činnost žáků SLŠ pro ostatní cílové skupiny 

− Aktivity lesní pedagogiky. 

14.13 Aktivity tříd žáků SLŠ 

− Třídění odpadů, údržba tříd, osobní denní režim, vztah přírodnímu prostředí uvnitř i vně budov 
školy, DM, arboretum, ŠP. 
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15 Projekty školy 

15.1 Vlastní projekty 

Ve školním roce 2019/2020 jsme realizovali několik projektů.  

Průběh projektů v jarním období byl silně poznamenán vládními omezeními v průběhu epidemie 
onemocnění SARS-CoV-19. Některé pravidelné projekty (výjezd studentů do zahraničí, Den lesa a.j.) 
nebylo možné uskutečnit. 

Název projektu Centrum odborné přípravy 

Poskytovatel 
dotace 

Ministerstvo zemědělství 

Název dotačního 
programu 

Program 129 710 Centra odborné přípravy 

Rozpočet 1 535 369,- Kč 

Anotace Modernizace vybavení školy jako centra odborné přípravy učebními pomůckami, 
které umožní žákům osvojit si základní odborné dovednosti nezbytné pro výkon 
budoucího povolání. 

 

Název projektu Les pro užitek, poučení i inspiraci 

Název programu Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
v Olomouckém kraji v roce 2019 

Název dotačního 
titulu 

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
v Olomouckém kraji v roce 2019 

Rozpočet 15 000,- Kč 

Anotace Realizace projektu byla složena z několika částí. První základní část se věnovala 
workshopům, které jsme pořádali v prostorách školy. Druhá část byla zaměřena na 
výrobu laviček, které jsou umístěny na školním polesí Valšovice. Další části byly 
výstavy přírodnin a jejich prezentace. Projekt byl zahájen v dubnu 2019 a byl 
ukončen v prosinci 2019. 

 

Název projektu Zlepšení výuky cizího a odborného jazyka 

Název programu ERASMUS+, Výzva 2018 

Rozpočet 20 047 EUR 

Anotace Realizace jazykových kurzů pro učitele odborných předmětů a cizích jazyků. Projekt 
jsme zahájili v červenci 2018, výjezdy učitelů proběhly na podzim 2018, na jaře 
2019 a v červenci 2019. Ve školním roce projekt pokračoval dalším vzděláváním 
odborných pedagogů, kteří absolvovali mobility. Ve spolupráci s učiteli cizích jazyků 
byly zpracovány pracovní listy s odbornou tématikou v anglickém a německém 
jazyce. Projekt byl ukončen v červnu 2020. 

 

Název projektu Podpora vzdělávání na SLŠ Hranice II 

Název 
operačního 
programu 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Rozpočet 1 208 374,- Kč 

Anotace Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, 
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů. Projekt 
byl zahájen v září 2019 a bude ukončen v srpnu 2022. 
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Název projektu Investiční úvěry Lesnictví 

Název programu Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 

Rozpočet 4 530 160,- Kč 

Anotace Program Investiční úvěry Lesnictví je určen pro podnikatele, kteří se zabývají 
odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařskou 
činností a nabízí při jeho zřízení výhodu snížení jistiny úvěru. V rámci této možnosti 
jsme pořídili nový vyvážecí tahač s hydraulickou rukou, který je určen pro práci na 
polesí. 

 

Ve spolupráci s Nadačním fondem škola realizovala následující projekt: 

Název projektu Odborné publikace 

Poskytovatel 
daru 

Lesy ČR, s.p. 

Rozpočet 212 260,- Kč (z toho je dar ve výši 150 000,- Kč a 62 260,- bylo uhrazeno 
z nadačního fondu)  

Anotace Ve školním roce 2019/2020 se žáci 3. a 4. ročníků učí z nových učebnic odborných 
předmětů – Lesní těžba a Pěstování lesů. Tyto učebnice, oproti předchozím, 
obsahují také aktuální způsoby řešení kalamitních událostí a následné obnovy 
lesního porostu, zejména s ohledem na dlouhodobý vývoj počasí a častějších 
výskytů kalamitních událostí. Obě učebnice jsou koncipovány tak, aby poskytovaly 
plnohodnotné informace i následující školní roky. 

15.2 Spoluúčast školy na projektech s tématikou EVVO 

Oslavy lesa na Floře 

Střední lesnická škola v Hranicích byla jedním z hlavních organizátorů devátého ročníku. Akce, která se 
konala v říjnu 2019, byla zaměřena na environmentální osvětu veřejnosti formou zábavného poučení o 
lese a přírodě pro malé i velké. 
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16 Vyhodnocení plnění Školního akčního plánu rozvoje vzdělávání na období 2019 až 2022 

Ve školním roce 2019/2020 se dařilo naplňovat cíle školního akčního plánu rozvoje vzdělávání na období 
2019 až 2022 (dále také „ŠAP“) zejména v první polovině. Druhá polovina školního roku byla silně 
ovlivněna vládními omezeními v souvislosti s průběhem epidemie onemocnění SARS-CoV-19. 

Ve strategické oblasti Rozvoj kariérového poradenství jsou definovány průběžné cíle, které se dařilo 
plnit v první polovině školního roku. Aktivity plánované na druhou polovinu se přesouvají do nového 
školního roku. 

Ve strategické oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě jsme průběžné i 
termínové úkoly naplňovali dle plánu, jarní omezení způsobily přerušení plnění.  

Strategická oblast Podpora polytechnického vzdělávání byla podpořena nákupem nových notebooků 
doplněných o čidla pro měření fyzikálních hodnot a tabletů, na kterých žáci pracují v hodinách cizích 
jazyků. Další cíle byly naplňovány dle aktuálních možností, zejména s ohledem na jaro 2020. 

Cíle ve strategické oblasti Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů se 
na podzim dařilo plnit, proběhly exkurze žáků u odborných firem, proběhly plánované burzy škol. Jarní 
období bylo poznamenáno epidemií onemocnění SARS-CoV-19. 

Ve strategické oblasti Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání jsme průběžné i termínové 
úkoly naplňovali dle plánu. Jarní termíny se přesouvají do dalšího školního roku. 

Ve strategické oblasti Podpora inkluze jsou definovány průběžné i termínové úkoly, které se dařilo plnit 
v první polovině školního roku. Úkoly druhého pololetí se přesouvají na nový školní rok. 

Strategická oblast Rozvoj výuky cizích jazyků byla podpořena nákupem nových tabletů, na kterých je 
zakoupena licence software pro procvičování cizích jazyků. Dále se učitelé cizích jazyků účastní DVPP 
zaměřených na rozvoj výuky cizích jazyků a na zlepšování vlastní kvalifikace v daných cizích jazycích. 
V únoru 2020 jsme v projektu Erasmus+ podali žádost na další výjezdy pedagogů na metodologické kurzy 
pro učitele cizích jazyků a na jazykové kurzy pro odborné učitele. Žádost byla schválena, výjezdy se 
uskuteční ve školních letech 2020/2021 a 2021/2022. 

Plnění úkolů a cílů ve strategické oblasti ICT kompetence je ve své první části (Komplexní systém ICT 
infrastruktury) výrazně závislé na vypsaných dotačních titulech a programech a úspěšnosti našich 
žádostí. Proto pevně stanovené termíny nemohly být ve své komplexnosti splněny. Částečné plnění 
probíhá. Druhá část této oblasti (Digitální gramotnost žáků a pracovníků školy) byla zasažena jarními 
omezeními. Částečně se nějaké úkoly dařilo plnit, některé se přesouvají na nový školní rok. Třetí část (ICT 
bezpečnost školy) se plní dle finančních možností. Školení na kyberbezpečnost proběhlo. Obecně byla 
tato strategická oblast výrazně prověřena jarní zkušeností s distanční výukou. 

Plnění úkolů a cílů ve strategických oblastech Rozvoj čtenářské gramotnosti a Rozvoj matematické 
gramotnosti probíhalo ve školním roce dle předpokladů. Jarní omezení přispěly i v tomto případě 
k nemožnosti některé úkoly uskutečnit dle plánů. Časopis Homeles vyšel pouze třikrát, jarní divadelní 
představení byla zrušena. Nákup pomůcek pro rozvoj MG nebyl zatím uskutečněn (není vhodný dotační 
titul). 
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17 Prevence rizik a školní úrazy 

17.1 Počet úrazů celkem za školní roky 2006/2007 až 2019/2020 

 

 

 

Rok/Měsíc IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Suma 

2006/2007 1 0 3 0 1 1 2 3 1 0 12 

2007/2008 3 0 1 3 2 0 0 0 0 2 11 

2008/2009 1 0 2 0 3 0 1 1 0 4 12 

2009/2010 3 0 2 2 1 3 1 1 1 3 17 

2010/2011 2 3 3 3 1 0 0 0 1 3 16 

2011/2012 1 1 2 0 1 2 2 1 0 1 11 

2012/2013 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 

2013/2014 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7 

2014/2015 0 0 2 0 3 2 0 0 0 1 8 

2015/2016 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2016/2017 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2017/2018 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 8 

2018/2019 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 7 

2019/2020 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 7 



 
Výroční zpráva Střední lesnické školy v Hranicích za školní rok 2019/2020 
Kapitola: Prevence rizik a školní úrazy 
Zpracovatel: Ing. Luboš Bartoš, Ph.D., MBA 

Strana 60 

 

17.2 Počet úrazů podle ročníků za období 2006/2007 až 2019/2020 

 

 

 

 

 

Rok/Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

2006/2007 5 5 1 1 

2007/2008 6 2 1 2 

2008/2009 5 3 4 0 

2009/2010 5 4 4 4 

2010/2011 3 7 4 2 

2011/2012 1 6 1 3 

2012/2013 0 1 0 3 

2013/2014 1 4 1 1 

2014/2015 2 3 3 0 

2015/2016 1 0 0 0 

2016/2017 0 0 1 0 

2017/2018 1 0 4 3 

2018/2019 1 4 1 1 

2019/2020 2 2 1 2 

Celkem 33 41 26 22 
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17.3 Počet úrazů dle činnosti za období 2006/2007 až 2019/2020 

 

 

 

 

 

Rok/Činnost Sport Výuka DM Škola Exkurze Praxe 

2006/2007 7 0 1 2 1 1 

2007/2008 8 0 2 0 0 1 

2008/2009 8 0 0 1 0 3 

2009/2010 13 1 1 1 1 0 

2010/2011 4 0 1 0 0 1 

2011/2012 8 0 1 1 0 1 

2012/2013 4 0 0 0 0 0 

2013/2014 7 0 0 0 0 0 

2014/2015 7 0 0 0 0 1 

2015/2016 0 0 0 0 0 1 

2016/2017 0 0 0 0 0 1 

2017/2018  7 0 0 0 0 1 

2018/2019 6 0 0 0 0 1 

2019/2020 6 0 0 0 0 1 

Celkem 79 1 6 5 2 13 
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17.4 Počet úrazů dle jednotlivých měsíců za školní roky 2006/2007 až 2019/2020 

 

 

 

Rok/Měsíc IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

2006/2007 1 0 3 0 1 1 2 3 1 0 

2007/2008 3 0 1 3 2 0 0 0 0 2 

2008/2009 1 0 2 0 3 0 1 1 0 4 

2009/2010 3 0 2 2 1 3 1 1 1 3 

2010/2011 2 3 3 3 1 0 0 0 1 3 

2011/2012 1 1 2 0 1 2 2 1 0 1 

2012/2013 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

2013/2014 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 

2014/2015 0 0 2 0 3 2 0 0 0 1 

2015/2016 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2016/2017 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2017/2018 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 

2018/2019 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 

2019/2020 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 

Celkem 14 8 19 14 13 17 11 6 4 16 
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18 Vnější vztahy 

18.1 Vyřizování stížností, oznámení podnětů 

18.1.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- žádné - - 

18.1.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

02.12.2019 

Chování a přístup 
vedoucího 

vychovatele 
k ubytovaným žákům 

rodič, žáci ředitel školy 

18.1.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích 

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

- žádné - - 

 

18.2 Spolupráce školy s rodiči 

18.2.1 Formy spolupráce 

Formy spolupráce komentář 

Školská rada Založena 1. 1. 2006, postupně obnovována 

Občanské sdružení při škole 
Sdružení rodičů a přátel školy 
Česká lesnická společnost, SLŠ Hranice, p.s. 
Sdružení lesních pedagogů 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 
Třídní schůzky s možnými konzultacemi pro rodiče probíhají 2x 
ročně 

Školní akce pro rodiče 
Přijímání studentů 1. ročníku do stavu lesnického 
Hubertská zábava spojená se stužkováním žáků 4-tého ročníku 

Školní časopis Homeles 

 

Komentář ředitele školy 

Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2018/2019, schválila doplnění a úpravu 
klasifikačního řádu, byl ji představen nový člen školské rady za zletilé žáky a byla seznámena s novou 
koncepcí školy. Třídní schůzky konzultace pro rodiče jsou součástí informačního systému školy. Rodiče 
se mohou o výchově a vzdělávání svých dětí informovat formou web. stránek školy. Žáci si vydávají 
svůj časopis HOMELES, který má velmi dobrou informační, kulturní i grafickou úroveň. 
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19 Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 

19.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 

v tis. Kč 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 
Stanoveno rozpočtem (konečný 

stav po úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Zá
va

zn
é 

u
ka

za
te

le
 Přímé NIV celkem 35 630,22 35 630,22 

z toho 
- Platy 25 176,2 25 176,2 

- OON 578,4 578,4 

Limit počtu zaměstnanců 62,51 60,17 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
ka

za
te

le
 Odvody 8 756,58      8 756,58 

FKSP 503,52 503,52 

ONIV 615,52 615,52 

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem 
Stanoveno rozpočtem (konečný 

stav po úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Zá
va

zn
é 

u
ka

za
te

le
 

Příspěvek NIV 1 127,23 1 127,23 

Příspěvek na investice 200 52 200,52 

Příspěvek na opravy 75,0 75,0 

Příspěvek na mezinár. výměnné pobyty 8,61 8,61 

Příspěvek na environ. výuku 31,5 31,5 

Příspěvky na významné projekty 24,41 24,41 

Pojistná plnění 761,15 761,15 

Účelově určená dotace na provoz 12,65 11,63 

Centra odborné přípravy - zřizovatel 153,54 153,54 

19.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 

v tis. Kč 

Prostředky 
Stanoveno rozpočtem (konečný 

stav po úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy 

Fond odměn 60 55 

Fond rezervní 538 207,83 

Fond investiční 1 541 4 233,83 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT 

Excelence středních škol 4,32 4,32 

OP VK a projekty EU 363,65 363,65 

Další zdroje 

Centra odborné přípravy – MZe ČR 1 381,83 1 381,83 

Podpora lesních ekosystémů 500,00 500,00 

SZIF – jednotná platba na plochu zem.půdy 52,56 52,56 

MZe ČR – příspěvek na hospodaření v lesích a na 
vybraná myslivecká zařízení 

4 891,13 4 891,13 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 209,37 209,37 
 

Komentář ředitele školy 

Plnění závazných ukazatelů bylo dodrženo a organizace postupovala v souladu se zákonem 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech. Nevyčerpané dotace byly vyúčtovány a v lednu 2020 vráceny zpět na 
účet zřizovatele. Fondy byly čerpány dle předem rozpočtovaných požadavků.  
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20 Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 

20.1 Finanční vypořádání dotací 

20.1.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu - § 6 odst. 1 vyhl. č. 551/2004 Sb. 

v tis. Kč 

Účelový 
znak 

Ukazatel Poskytnuto k 31. 12. Použito k 31. 12. 
Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 35 630,22 35 630,22 0,00 

z toho 
  

- Platy 25 176,2 25 176,2 0,00 

- OON 578,4 578,4 0,00 

- Ostatní (pojistné + 
FKSP + ONIV) 

9 875,62 9 875,62 0,00 

 OP VK a projekty EU 672,02 672,02 0 

- 
Neinvestiční dotace celkem 36 302,24 36 302,24 0,00 

20.2 Vyúčtování prostředků NIV 

20.2.1 Vyúčtování prostředků NIV – sumář (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.) 

v tis. Kč 

Ukazatel 
Hlavní činnost Doplňková činnost 

Rozpočet Stav k 31. 12. Rozpočet Stav k 31. 12. 

Náklady celkem 43 868,00 48 669,96 17 439,00 25 215,37 

Příjmy (výnosy) celkem 44 252,00 48 993,28 18 085,00 25 725,38 

Hospodářský výsledek 384,00 323,32 646,00  510,01 

 

20.2.2 Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 
Sb.) 

20.2.2.1 Hlavní činnosti 

v tis. Kč 

Nákladové položky Rozpočet Stav k 31. 12. 

Potraviny 3 400 3 694 

Prádlo, oděv a obuv 60 87 

Knihy, učební pomůcky 0 0 

DHM 205 212 

Nákup materiálu j.n. 710 720 

Voda 308 330 

Elektrická energie 500 509 

Plyn 650 687    

Služby pošt 20 16 

Služby telekomunikací 107 106 

Služby peněžních ústavů 27 35 

Nájemné 215 194 

Aktualizace SW, licence 135 154 

Propagace, reklamní činnost 65 60 

Doprava – praxe, exkurze 200 222 

Nákup služeb j.n. 1 067 1 166 

Drobné opravy a údržba 822 1 652 
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Opravy VT a programové vybavení 110  78 

Odpisy 1 115 1 128 

Poplatky a daně 43 42 

Ostatní náklady 554 943 

Mzdové náklady + odvody 111 109 

Náklady celkem 10 424 12 144 

Příjmové položky Rozpočet Stav k 31. 12. 

Příspěvek zřizovatele 3 754 3 757 

Úplata za školní stravování 3 970 4 198 

Úplata za zájmové vzdělávání 0 0 

Další příjmy 236 864 

Ubytování 1 800 1 972 

Použití fondů 598 1 378 

Transferové podíly 384 298 

Příjmy celkem 10 808 12 467 

Hospodářský výsledek 384 323 

 

20.2.2.2 Doplňková činnosti 

v tis. Kč 

Nákladové položky Rozpočet Stav k 31. 12. 

Potraviny 150 118 

PHM, mazadla 1 050 1 041 

DHM 22 32 

Nákup materiálu j.n. 1 693   4 209 

Voda 32 34 

Elektrická energie 145 163 

Plyn 35 35 

Aktivace a změna stavu zásob -400 1 942 

Prodané zboží 0 0 

Služby pošt 5 6 

Služby telekomunikací 25 32 

Údržba SW, licence 64 108 

Nákup služeb j.n. 2 551 6 706  

Drobné opravy a údržba 1 878 1 034 

Ostatní náklady 833 777  

Daň z příjmu 305 61 

Rezerva na pěstební činnost -500 -969 

Cestovné 10 9 

Odpisy 1 933 1 380 

Odpis pohledávek 0 0 

Mzdové náklady + odvody 7 608 8 497  

Náklady celkem 17 439 25 215 

Příjmové položky Rozpočet Stav k 31. 12. 

Tržby za vlastní výrobky 15 142 17 062 

Stravné 260 246 

Ubytování 220 277 

Prodej materiálu 130 71 

Dotace na obnovu lesa 650 6 384 

Zúčtování opravných položek 0 0 

Tržby z prodeje služeb 1 032 806 

Nájmy 370 379 

Ostatní výnosy 4 351 
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Transferové podíly 277 149 

Příjmy celkem  18 085 25 725 

Hospodářský výsledek 646 510 

 

20.3 Použití dalších prostředků rozpočtu 

20.3.1 Použití peněžních fondů 

v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12. 

Fond odměn 60 55 

Rezervní fond 538 207,83 

Investiční fond 1 541 4 233,83 

 

20.3.2 Použití dalších zdrojů 

v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12. 

COP – MZe ČR 1 700 1 535,37 

   

   

20.3.3 Použití investic 

v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12. 

Pořízení dlouhodobého majetku 0 3 119 

Opravy a údržba nem.majetku 1 541 1 115 

20.4 Hospodářský výsledek 

20.4.1 Upravený hospodářský výsledek 

v Kč 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 323 325,19 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 571 438,87 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. …. (před zdaněním) 894 764,06 

Předpokládané zdanění 62 690 

Celkem po zdanění 832 074,06 

Dodatečné odvody a vratky 0 

Úhrada ztráty z minulých let 0 

Transferový podíl -472 036,05 

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 360 038,01 
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20.4.2 Krytí zhoršeného hospodářského výsledku 

v Kč 

Ukazatel Kč 

Ztráta z hospodaření celkem 0 

 
Krytí ztráty 

na vrub rezervního fondu 0 

z rozpočtu zřizovatele 0 

ze zlepšeného hospodářského výsledku v příštím roce 0 

jiným způsobem 0 

20.4.3 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

v Kč 

Ukazatel Stav k 31. 12. … Návrh na rozdělení Stav po rozdělení 
(sl.4 = sl. 2 + sl. 3) 

1 2 3 4 

Ztráta z minulých let 0 0 0 

Rezervní fond 3 045 122,32 350 038,01 3 395 160,33 

Fond odměn 51 390 10 000 61 390 

Odvod do rozpočtu zřizovatele 0 0 0 

Transferový podíl  472 036,05  

 Celkem 360 038,01  

 

Komentář ředitele školy: 

Výše kladného hospodářského výsledku v hlavní činnosti je ovlivněna zaúčtováním transferového podílu 
vzniklého z majetku zakoupeného z dotací. Po jeho odečtení je hospodářský výsledek záporný. Nízkého 
záporného výsledku bylo dosaženo převážně úspornými opatřeními prováděnými v průběhu roku a 
čerpáním rezervního fondu. 

Škola v rámci úsporných opatření přistoupila k provádění jen nejnutnější údržby a veškeré nákladnější 
opravy odkládá. Ty však vzhledem ke stáří a stavu budov začínají přerůstat v havarijní stav. Je nutné začít 
s obměnou školních lavic a židlí, jejichž stav odpovídá jejich stáří. Z důvodu nedostatečných finančních 
prostředků malujeme třídy i pokoje na domovech mládeže pouze každé 4 roky pro nové první ročníky. 
Podobně je na tom i zařízení školní kuchyně, kdy většina zařízení vlivem stáří a každodenního používání 
postupně odchází, a na jeho obnovu není dostatek finančních prostředků. Z bezpečnostních důvodů je 
nutné zahájit výměnu podlahových krytin ve škole i na domovech mládeže. Pokud nedojde k výměně 
oken a zateplení budov, které pro svou činnost používáme, bude neustále docházet k tepelným ztrátám 
a tím i k vyšším nákladům na energie. 

Nárůst nákladů je také ovlivněn zvýšením spotřebitelských cen jak u materiálu, tak u služeb, což bohužel 
schválený rozpočet nezohledňuje. Zvyšují se také opravy za výpočetní techniku, která začíná být 
zastaralá a jejíž stav již neodpovídá současným požadavkům. Technika sloužící především pro výuku byla 
zakoupena z prvních možných dotačních titulů a nyní na její obnovu není dostatek finančních 
prostředků.   

Náklady zvyšují i ceny pronájmů za tělocvičny a sportovní haly, které jsou potřebné k zajištění výuky TV. 
Výši nákladů ovlivňují i vyšší ceny za účast na prezentacích škol, které z důvodu nadregionálního 
působení školy navštěvujeme v pěti krajích. Do zvyšování nákladů se promítají i přijatá nová 
zákonodárná opatření se zvyšujícími se nároky revizních a hygienických kontrol.  
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Rok 2019 se na školním polesí, minimálně ve své první polovině, nesl v duchu doznívání a řešení 
následků významné větrné kalamity z března 2018. Přesto, že objem těžby v roce 2019 po osmi 
kalamitních letech klesl k normálu, objemy veškerých pěstebních prací a prací v ochraně lesa zůstávají 
přibližně trojnásobné oproti předpisu lesního hospodářského plánu. Očekáváme, že tento stav vyšších 
objemů pěstebních prací bude přetrvávat ještě přibližně pět let, což odpovídá průměrné době potřebné 
pro zajištění lesních kultur. Bilance holin byla ve srovnání s předešlým kalamitním rokem příznivější.  

Těžbou přibylo víc než 23 ha nových holin, což je přibližně polovina objemu předešlého roku, a na druhé 
straně objem zalesňování byl na úrovni cca 35 ha zalesněných holin s předešlým rokem srovnatelný.  

Náklady na zalesnění a prvotní ochranu kultury proti škodám zvěří jsou uplatněny ještě v témž roce, kdy 
daná plocha generovala finanční prostředky těžbou a není tak zatížen rozpočet následného roku. Tato 
naše odpovědná hospodářská opatření zmírňují nepříznivou ekonomickou situaci způsobenou minimem 
výnosů a vysokým podílem nákladů při řešení ploch výrazně poškozených nahodilými těžbami, kde je již 
minimum dříví k prodeji, ale tyto plochy je nutné zalesnit a ochránit.  

Pro obnovu lesa v roce 2019 bylo značně nepříznivé jarní období, které bylo velmi krátké s rychlým 
nástupem letního počasí a výrazným srážkovým deficitem. To se negativně projevilo na plochách jarního 
zalesňování, kde vznikly významné ztráty vytranspirováním sazenic a jejich úhynem.  

V roce 2019 bylo vysázeno 355 549 sazenic lesních dřevin, z čehož 93 665 tj. 26 % sazenic pochází 
z produkce naší vlastní lesní školky. Příčinou tohoto na první pohled ne příliš vysokého procenta naší 
produkce na objemu zalesňování byl skokový nárůst potřeby sadebního materiálu způsobený právě 
větrnou kalamitou z roku 2018 a také absencí osiva dubu a buku v předešlých letech. Přepokládáme, že 
v dalších letech bude situace příznivější a podíl sadebního materiálu z naší školky bude v objemu 
zalesňování narůstat. Ochrana kultur proti zvěři a buřeni byla realizována v obdobných objemech jako 
v roce předešlém. Bylo postaveno téměř 26 km nových oplocenek na více než 30 ti hektarech lesa. 

V roce 2019 jsme realizovali celou řadu oprav, údržeb a akcí investičního charakteru. K nejvýznamnějším 
patří nákup nového nákladního automobilu pro dopravu dříví, jehož uvedení do provozu proběhlo 
v první polovině roku 2020. Pro financování jsme využili zvýhodněný úvěr PGRLF, čímž dosáhneme 
úspory cca 1 000 000 Kč. 

Při hospodaření je maximální snaha o využití širokého spektra dotací. V roce 2019 jsme čerpali dotace 
v objemu přes 10 mil. Kč. Takto vysokého čísla bylo dosaženo kumulací projektů z předešlých let, kdy 
čerpání dotace připadlo na rok 2019 a odpovědným plánováním akcí a výroby, tak abychom vyhověli 
dotačním kritériím. 

V návrhu na rozdělení kladného hospodářského výsledku roku 2019 do fondu organizace přihlížela 
k vývoji a požadavkům na rok 2020 i roky následující, kdy již takový výsledek nebude možný.  



 
Výroční zpráva Střední lesnické školy v Hranicích za školní rok 2019/2020 
Kapitola: Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti 
Zpracovatel: Ing. Blanka Blahová 

Strana 70 

21 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti 

21.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) 

v tis. Kč 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 
Použito k 31. 12. 

Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 35 630,22 35 630,22 0,00 

z toho 
  

- Platy 25 176,2 25 176,2 0,00 

- OON 578,4 578,4 0,00 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 
ONIV) 

9 875,62 9 875,62 0,00 

- Neinvestiční dotace celkem 35 630,22 35 630,22 0,00  

21.2 Ukazatele nákladovosti 

Ukazatel Řádek číslo 
Skutečné 
náklady 
k 31. 12. 

Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 35 630 220 Kč 

z 
toho: 

mzdové prostředky 2 25 176 200 Kč 

v tom: 
na pedagogické pracovníky 2a 18 865 946 Kč 

na nepedagogické pracovníky 2b 6 310 254 Kč 

OON  2 578 400 Kč 

ONIV celkem 3 615 520 Kč 

z toho: 
na učebnice, učební pomůcky a 
školní potřeby 

3a 54 892 Kč 

 na DVPP 3b 5 160 Kč 

 Skutečné výdaje na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 302 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 117 981 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 83 365 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 2 038 Kč/osoba 

Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní 
potřeby na jednotku výkonu 

ř.3a/ř.4 182 Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 17 Kč/osoba 

 Skutečné náklady na zaměstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 5 60,17 osoba 

v 
tom: 

pedagogičtí pracovníci 5a 37,46 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b 22,71 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 418 418 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 503 629 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 277 862 Kč/osoba 

21.3 Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.) 

Součást Počet výkonů ve školním roce Přepočtený 

školy 2017/2018 2018/2019 počet výkonů 

1 2 3 4 

Škola 303 300 302 

Školní jídelna 291 287 289 

Domovy mládeže 218 230 224 

Školní polesí 303 300 302 
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21.4 Neinvestičních výdaje na 1 žáka 

Přepočtený počet žáků (dětí) …302 

v tis. Kč 

Nákladové položky Náklady celkem Náklady na 1 žáka (dítě) 

Potraviny 3 694 12,24 

Prádlo, oděv a obuv 87 0,29 

Knihy, učební pomůcky 0 0 

DHM 212 0,70 

Palivo 125 0,41 

Nákup materiálu j.n. 595 1,97 

Voda 330 1,09 

Elektrická energie 509 1,68 

Plyn 687 2,27 

Služby pošt 16 0,05 

Služby telekomunikací 106 0,35 

Služby peněžních ústavů 35 0,12 

Nájemné 194 0,64 

Aktualizace SW, licence 154 0,51 

Propagace, reklamní činnost 60 0,20 

Doprava, exkurze 222 0,74 

Nákup služeb j.n. 1 166 3,86 

Drobné opravy a údržba 1 652 5,47 

Opravy VT a programové vybavení 78 0,26 

Odpisy 1 128 3,74 

Poplatky a daně 42 0,14 

Ostatní náklady 943 3,12 

Mzdové náklady + odvody 109 0,36 

Celkem 12 144 40,21 

Příjmové položky Příjmy celkem Příjmy na 1 žáka (dítě) 

Úplata za školní stravování 4 198 13,9 

Úplata ubytování 1 972 6,53 

Další příjmy 1 162 3,85 

Použití fondů 1 378 4,56 

Dotace na provoz 3 757 12,44 

Celkem 12 467 41,28 

Neinvestiční výdaje celkem 48 670 161,16 

Dotace státu na 1 žáka (1 dítě) v roce 2019 118,11 

Neinvestiční výdaje na 1 žáka (1 dítě) po odečtení dotace 43,05 
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Komentář ředitele školy: 

Škola je aktivní i mimo hlavní činnost a snaží se efektivně využívat všech svých zařízených prostor v obě 
prázdnin a víkendů i k dalším aktivitám. Pronajímá prostory pro konání seminářů v oboru lesnictví, kurzů 
a školení a pronájmy jsou plánovány tak, aby nenarušovaly průběh výuky. Sama pak každoročně 
organizuje kurzy lesní pedagogiky a myslivecký kurz pro uchazeče o lovecký lístek. Škola tímto 
reprezentuje obor lesnictví a myslivost a současně pracuje i s veřejností v rámci školení v zemědělských a 
lesnických disciplínách. 

Uvedená charakteristika ukazuje, jak moc specifická škola s nadregionálním působením jsme, tudíž jsou 
náklady školy na zajištění všech aktivit vyšší než ve srovnání s jinými místními středními školami.  

Školní kuchyně zajišťuje v průběhu školního roku celodenní stravování pro své žáky. Dále poskytuje 
stravování pro současné i bývalé zaměstnance organizace a také vaří pro stálé cizí strávníky včetně 
zabezpečení stravy pro účastníky kurzů a seminářů. Pro úspěšné plnění těchto úkolů musíme vzhledem 
ke stáří a každodennímu používání dbát na včasnou obnovu zařízení kuchyně, aby byla plně funkční. 

Domovy mládeže jsou v rámci doplňkové činnosti zaměřeny na ubytovávání skupin – účastníky kurzů 
nebo sportovní oddíly. Jejich ubytováním rozšiřujeme možnosti doplňkové činnosti školy (navazující 
pronájem učeben pro různé kurzy) nebo posilujeme sportovní aktivity ve městě (přebory a turnaje, často 
na krajské nebo celostátní úrovni), čímž nepřímo podporujeme drobné podnikatele v navazujících 
službách. Z důvodu plného obsazení domovů našimi žáky se však zaměřujeme výhradně na prázdninové 
dny.  

Školní polesí Valšovice je součástí Střední lesnické školy Hranice, přičemž hlavní činností je zajištění 
praktické výuky žáků školy, poskytnutí podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků, volnočasové aktivity, 
zájmové kroužky a v neposlední řadě pro výzkumnou a odbornou činnost nejen pedagogů školy. 

Doplňkovou činností školního polesí je komplexní lesnické a myslivecké hospodaření s majetkem 
Olomouckého kraje. Uvedená doplňková činnost je nezbytnou nutností pro kvalitní výuku žáků a zázemí 
školy. Lesnictví je oborem, kde ekonomiku ovlivňuje celá řada specifických faktorů od dlouhé produkční 
doby až po rozptýlenost výroby či nahodilost.  

Doplňková činnost školního polesí nejen že škole značně napomáhá vyrovnat se s napjatým rozpočtem 
hlavní činnosti, ale je pro hlavní činnost nezbytná. Pokud chceme žáky kvalitně vzdělávat a vychovávat, 
musíme jim mít nejen co ukázat, ale také je zapojit v rámci praxí a předmětových cvičení do procesu 
trvale udržitelného lesnického hospodaření. Tuto skutečnost si plně uvědomuje také MZe, kde jsme 
zařazeni do trvalé vzdělávací základny MZe a na seznamu Center odborné přípravy. Díky tomu čerpáme 
již pátým rokem finanční příspěvek na pořízení učebních pomůcek do výše 1,7 mil. Kč.  Je potěšující, že 
MZe plánuje v podpoře odborného školství pokračovat i nadále. Této příležitosti hodláme samozřejmě 
plně využít. 
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22 Výsledky inventarizace majetku 

22.1 Inventarizovaný majetek 

Druh majetku  Inventarizace 
ke dni 

Celková hodnota 
v tis.Kč 

k 31.12.2019 

Nehmotný investiční majetek D 31.12.2019 969,55 

Hmotný investiční majetek F 31.12.2019 121 888,42 

Pozemky D 31.12.2019 464 832,81 

Drobný nehmotný majetek D 31.12.2019 347,47 

Hmotný majetek v operativní ev.(500 –3 000 
Kč) 

F 31.12.2019 6 042,65 

Drobný hmotný majetek (3 000 – 40 000 Kč) F 31.12.2019 14 597,97 

Materiálové zásoby  F 31.12.2019 383,14  

Stravenky  F 31.12.2019 45,9 

Ceniny  F 31.12.2019 0,24 

Pokladní hotovost  F 31.12.2019 32,17 
* Způsob provedení inventarizace: fyzicky (F), dokladově (D). 

22.2 Závěry inventarizace 

inventarizace komentář 

Inventarizován byl majetek umístěný (upřesnění 
objektu) 

Budova školy, domovy mládeže, školní jídelna, 
školní polesí 

Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý majetek a 
způsob jak by s ním mohlo být naloženo 

žádný 

Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), návrh na 
jejich vypořádání, postih 

žádné 

Zjištěné nedostatky a závady při inventarizaci, 
zajištění majetku, jeho ochrana před poškozením, 
odcizením 

Dílčí inventarizační komise zjistila nesoulad 
v zápisu pozemků u katastrálního úřadu. 

Návrh inventarizační komise na vypořádání 
inventarizačních rozdílů 

Jednání se zřizovatelem a narovnání vzniklých 
nedostatků 

Inventarizační komise Ing. Luboš Bartoš, PhD., Ing. Blanka Blahová, Jiřina 
Jurčíková 

Datum inventarizace 31.12.2019 

 

Komentář ředitele školy: 

Inventarizace byla provedena k 31.12.2019 a fyzicky probíhala v prosinci 2019 a lednu 2020. 

Hlavní inventarizační komise připravila a provedla zahajovací pohovory k provedení inventarizace 
majetku a závazků se všemi zainteresovanými pracovníky ze všech komisí. Všichni zainteresovaní 
pracovníci byli řádně proškoleni a upozorněni předsedou hlavní inventarizační komise na řádné a 
včasné plnění svých úkolů. Hlavní inventarizační komise předávala průběžně předsedům dílčích 
inventarizačních komisí podkladové materiály, a to v takovém sledu, aby mohli řádně vykonávat svoji 
činnost. Předsedové dílčích inventarizačních komisí po provedené inventuře zpracovali dle plánu 
práce veškerý materiál do složky s číslem příslušné dílčí inventarizační komise, kterým byla dílčí 
komise po celou svoji pracovní aktivitu označena. Tato zkompletovaná složka byla předána členům 
hlavní inventarizační komise. Dílčí inventarizační komise předaly návrhy na vyřazení majetku k řešení 
likvidační komisi. Vyřazení poškozeného, neopravitelného majetku bylo účetně provedeno v roce 
2019, fyzicky byl majetek ekologickými firmami zlikvidován do 30.6.2020.  Dále dílčí komise předaly 
návrhy na přemístění majetku k zefektivnění jeho dalšího využití. 
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Inventurní rozdíly zjištěné dílčí inventarizační komisí se týkaly parcely určené k odprodeji. Dle záměru 
na prodej byla parcela rozdělena na dva nové pozemky a přeceněna na reálnou hodnotu. Prodej se 
prozatím neuskutečnil.  

Z výsledků inventarizace vyplynula skutečnost, že veškerý majetek svěřený organizaci do správy je 
plně využíván a pro jeho optimálnější využití organizace provozuje doplňkovou činnost. Dále hlavní 
inventarizační komise konstatovala, že všichni zainteresovaní pracovníci přistupovali ke splnění svých 
povinností při provádění inventurních prací zodpovědně a své úkoly v komisích plnili včas a věcně 
správně. 

Investiční majetek : 

Inventarizační komise provedla kontrolu veškerého investičního majetku a porovnala jej s účetní 
hodnotou.  

Hodnota majetku zjištěná inventarizací :              600 954 910,02 Kč 

Účetní hodnota majetku :    602 636 220,02 Kč 

Zjištěný rozdíl mezi inventarizačním stavem a stavem účetním je ve výši 1 681 310 Kč. Jedná se o 
projektové dokumentace evidované na účtu pořízení majetku, které byly potřebné zpracovat před 
podáním žádosti o dotace z EU nebo k akcím, které pro nedostatek finančních prostředků dosud 
nebyly zahájeny.  

Přírůstky majetku ve výši 4 955,64 tis. Kč: 

Samostatné movité věci ve výši 1 794,69 tis. Kč: 
– 58,8 tis. Kč nákup zesilovače příjmu Trimble R1 

– 200,52 tis. Kč nákup konvektomatu 

– 1 535,37 tis. Kč nákup vyvážecího vleku v rámci COP 

Budovy a stavby ve výši 2 623,16 tis. Kč: 
– 70,81 tis. Kč oplocení školky 

– 2 552,35 tis. Kč závlahy pro lesní školku 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek: 
– 537,79 tis. Kč nákup drobného majetku 

Úbytky majetku ve výši 801,45 tis. Kč: 
– 411,95 tis. Kč vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku 

– 389,5 tis. Kč vyřazení přístrojů a zařízení 

Pro přesné zaměřování pozemků, zejména holin využíváme tablety s GPS, kde je nutné zpřesnit 
zaměřování s odchylkou max. do 1 m, což v lesních terénech není s běžnými tablety dosažitelné. Proto 
byl pořízen profesionální přístroj pro zpřesnění přijmu signálu GPS. Tato sestava tabletu a 
„zesilovače“ signálu GPS umožňuje přesné zaměření holiny a její přímé okamžité zakreslení do 
elektronické lesnické mapy.  
Tyto povinnosti vyplývají pro vlastníky lesů z legislativy. Vůči orgánům státní správy máme např. 
povinnost podávat každoročně hlášení o Lesní hospodářské evidenci, tj. objem výrovy v určitých 
činnostech, zejména se jedná o závazné ukazatele lesního hospodářského plánu a jejich plnění. Nejen 
z uvedených důvodů je nutná řádná evidence.  
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Pro školní jídelnu se podařilo získat prostředky od zřizovatele na nákup nového konvektomatu, který 
tak nahradil stávající značně poruchový. 

Během roku škola dostala další prostředky z dotace určené na Centra odborné přípravy. Účelem 
projektu je modernizace vybavení školy učebními pomůckami, které umožní žákům osvojit si základní 
odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Cílem je zabezpečení zvýšení kvality 
odborného vzdělávání. V rámci dotace byl zakoupen vyvážecí vlek. Tento dotační titul nám bezesporu 
pomáhá v modernizaci strojů pro výuku žáků, kterou bychom si nemohli jinak dovolit. Bez něj by 
výuka probíhala na zastaralých v mnoha případech již nefunkčních strojích, na kterých pak nelze 
propojovat výuku z praxí. MŠMT ve svých prostředcích na potřeby této výuky zapomíná.  
 
V roce 2019 bylo svépomocí postaveno oplocení lesní školky. K využití potenciálu spravovaných 
pozemků byla rozšířena plocha lesní školky školního polesí. Nová plocha školky musela být 
pochopitelně oplocena, abychom zabránili vnikání zvěře do kultur. 

Díky získání prostředků z dotačního programu č. 129 312 Ministerstva zemědělství se nám podařilo 
zrekonstruovat systém závlah lesních školek v lokalitě Rybáře. Rekonstrukce se podařila zrealizovat ve 
zvláště příhodné době, kdy je téměř nutností zvýšit soběstačnost v pěstování sadebního materiálu, 
kterého je z důvodu obnovení pokalamitních holin velký nedostatek.  
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23 Plnění bilancovaných úkolů r. 2019 – Školní polesí Valšovice 

23.1 Těžba 

 

Jehličnatá 5 954 m3   

Listnatá 2 436 m3   

Celkem 8 390 m3 Z toho nahodilá celkem 8 353 m3 

  Živelná 2 886 m3 

  Hmyzová 4 611 m3 

  Ostatní 856 m3 

23.2 Výchova lesních porostů 

 

Prořezávky 19,58 ha   

Probírky 0,85 ha; 
37 m3 

Z toho do 40 let 0,85 ha; 
37 m3 

Holina k 31.12. 0,14 ha   

Obnova lesa celkem 40,11 ha Z toho  

  Přirozená obnova 0,52 ha 

  Umělá obnova 34,95 ha 

  Opakovaná obnova 4,64 ha 

  Oplocenky 30,7 ha; 
25,9 km 

 

Rok 2019 se na školním polesí, minimálně ve své první polovině, nesl v duchu doznívání a řešení 
následků významné větrné kalamity z března 2018. Přesto, že objem těžby v roce 2019 po osmi 
kalamitních letech klesl k normálu, objemy veškerých pěstebních prací a prací v ochraně lesa zůstávají 
přibližně trojnásobné oproti předpisu lesního hospodářského plánu. Očekáváme, že tento stav vyšších 
objemů pěstebních prací bude přetrvávat ještě přibližně pět let, což odpovídá průměrné době potřebné 
pro zajištění lesních kultur. 

Bilance holin byla ve srovnání s předešlým kalamitním rokem příznivější. Těžbou přibylo víc než 
23 ha nových holin, což je přibližně polovina objemu předešlého roku a na druhé straně objem 
zalesňování byl na úrovni cca 35 ha zalesněných holin s předešlým rokem srovnatelný. V celkové bilanci 
tedy do dalšího roku holiny prakticky nepřevádíme, což je ekonomicky pozitivní. Náklady na zalesnění a 
prvotní ochranu kultury proti škodám zvěří jsou uplatněny ještě v témž roce, kdy daná plocha 
generovala finanční prostředky těžbou a není tak zatížen rozpočet následného roku. Tato naše 
odpovědná hospodářská opatření zmírňují nepříznivou ekonomickou situaci způsobenou minimem 
výnosů a vysokým podílem nákladů při řešení ploch výrazně proředěných a poškozených nahodilými 
těžbami, kde již je minimum dříví k prodeji, ale tyto plochy je nutné zalesnit a ochránit. Předpokládáme, 
že v roce 2020, který je posledním rokem platnosti lesního hospodářského plánu, budou všechny tyto 
kritické plochy hospodářsky vyřešeny. 

Pro obnovu lesa v roce 2019 bylo značně nepříznivé jarní období, které bylo velmi krátké 
s rychlým nástupem letního počasí a výrazným srážkovým deficitem. To se negativně projevilo na 
plochách jarního zalesňování, kde vznikly významné ztráty vytranspirováním sazenic a jejich úhynem. 
Tyto ztráty byly prakticky vyřešeny při podzimním vylepšování kultur a z části budou dořešeny na jaře 
2020. 

V roce 2019 bylo vysázeno 355 549 sazenic lesních dřevin, z čehož 93 665 tj. 26% sazenic 
pochází z  produkce naší vlastní lesní školky. Příčinou tohoto na první pohled ne příliš vysokého procenta 
naší produkce na objemu zalesňování byl skokový nárůst potřeby sadebního materiálu způsobený právě 
větrnou kalamitou z roku 2018 a také absencí osiva dubu a buku v předešlých letech. V roce 2017 osivo 
uvedených dřevin nebylo dostupné prakticky vůbec. Přepokládáme, že v dalších letech bude situace 
příznivější a podíl sadebního materiálu z naší školky bude v objemu zalesňování narůstat. 
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Ochrana kultur proti zvěři a buřeni byla realizována v obdobných objemech jako v roce 
předešlém. Bylo postaveno téměř 26 km nových oplocenek na více než 30ti hektarech lesa. 

Ekonomika provozu školního polesí je závislá na objemu těžby a zpeněžení dříví. Přehled těžeb 
v roce 2019 je patrný z následujících grafů. 

 

 

V roce 2019 jsme realizovali celou řadu oprav, údržeb a akcí investičního charakteru. 
K nejvýznamnějším patří nákup nového nákladního automobilu pro dopravu dříví. V roce 2019 jsme 
realizovali výběrové řízení, v listopadu byla podepsána smlouva s dodavatelem a dodání automobilu a 
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jeho uvedení do provozu předpokládáme v první polovině roku 2020. Pro financování využíváme 
zvýhodněný úvěr PGRLF, čímž dosáhneme úspory cca 1mil.Kč. 
 Při hospodaření je maximální snaha o využití širokého spektra dotací. V roce 2019 jsme čerpali 
dotace v objemu přes 10 mil. Kč. Takto vysokého čísla bylo dosaženo kumulací projektů z předešlých let, 
kdy čerpání dotace připadlo na rok 2019, a odpovědným plánováním akcí a výroby, tak abychom 
vyhověli dotačním kritériím. 
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24 Myslivost 

Neoddělitelnou součásti lesního hospodářství na školním polesí je myslivost. Výkon práva myslivosti 
probíhá ve vlastní honitbě Olomouckého kraje „Valšovice“ o celkové výměře 1 268 ha, z čehož 1 156 ha 
je tvořeno lesními pozemky, které jsou součástí východní části Hranické pahorkatiny lemující okraj 
Moravské brány od města Hranic až po význačnou dominantu hradu Helfštýna. Uživatelem honitby je 
Střední lesnická škola Hranice a na praktickém výkonu práva myslivosti se podílejí studenti, současní i 
minulí zaměstnanci školy a lovečtí hosté. V honitbě Valšovice je normována zvěř srnčí v počtu 60 ks, zvěř 
daňčí v počtu 42 ks, zvěř černá v počtu 15 ks a zvěř zaječí v počtu 10 ks. 

Z důvodu redukce rostoucích stavů dančí zvěře na celém území Hranické pahorkatiny byla dne 20.6.2014 
Krajským úřadem Olomouckého kraje vymezena oblast chovu daňka skvrnitého Maleník o celkové 
výměře 6 351 ha, přičemž honitba Valšovice je situována uprostřed této oblasti chovu. 

Poradní sbor dne 28.3.2019 navrhl krajskému úřadu konkrétní výši a skladbu lovu na hospodářský rok 
2019 pro jednotlivé honitby v celkové výši 275 ks daňčí zvěře. Z tohoto počtu činila výše lovu daňčí zvěře 
v honitbě Valšovice 98 ks. Orgán státní správy ji později na žádost uživatele honitby navýšil samostatným 
rozhodnutím o 2 ks na celkovou výši 100 ks. Ze spárkaté zvěře bylo v mysliveckém roce 2019 uloveno 
ještě 42 ks srnčí zvěře a 80 ks zvěře černé. Z ostatních druhů normované zvěře byli uloveni 3 zajíci. 

Žáci školy využívají honitbu Valšovice k myslivosti při své školní i mimoškolní činnosti. Žáci druhého 
ročníku vykonávají v honitbě provozně individuální praxi zaměřenou na myslivost v oblasti převážně 
manuální jako je stavba a opravy mysliveckých zařízení, oplocenek či přikrmování zvěře. Činnost žáků 
třetího ročníku je v honitbě zaměřena v rámci povinného vyučovacího předmětu myslivost na výkon 
funkce mysliveckého hospodáře, a to včetně jarního sčítání zvěře, na kterém se podílejí všichni žáci 
třetích ročníků. Žáci každého čtvrtého ročníku se učí prakticky naplánovat a zorganizovat pro svou třídu 
společnou loveckou akci při dodržení veškerých mysliveckých zvyků a tradic, kdy vždy žáci z jedné třídy 
vlastnící doklady potřebné k lovu zvěře jsou postaveni do role střelců a ostatní žáci ročníku do role 
honců. Vybraní žáci čtvrtých ročníků se také podílejí na plnění plánu lovu holé daňčí či srnčí zvěře a zvěře 
černé. Po ukončení studia na Střední lesnické škole v Hranicích bývá absolventům, kteří lesnickou školu 
během jejich studií reprezentovali nad rámec svých povinností nebo byly jejich studijní výsledky 
výjimečné, slavnostně předána při předávání maturitních vysvědčení také povolenka k lovu trofejové 
daňčí zvěře. V loňském školním roce tomu tak bylo u jednoho absolventa. 

Při lesnické škole funguje také myslivecký kroužek. Žáci, kteří jej navštěvují, se v honitbě Valšovice 
podíleli na veškeré činnosti potřebné pro praktický výkon práva myslivosti. Obecným cílem kroužku je 
objasnit a rozvíjet u žáků skutečnost, že myslivost je činnost ochraňující, zkvalitňující a využívající 
přírodní bohatství a je nedílnou součástí souboru hospodářských činností člověka prováděných v kulturní 
krajině. Praktická činnost by měla rozvíjet získané vědomosti nebo poskytnout praktické představy pro 
teoretickou výuku.  

Myslivost je v honitbě Valšovice ovlivněna především geografickou polohou. Honitba je velmi atraktivní 
pro různé návštěvníky lesa, kteří ji využívají k volnočasovým aktivitám, při kterých je zvěř velmi často 
vyhnána ze svých přirozených stávanišť. Od podzimních měsíců se do lesní honitby situované mezi 
polními celky stahuje velký počet zvěře srnčí, daňčí i černé. Daňčí zvěř mnohem více migruje po celém 
lesním masivu Maleníku a honitba Valšovice je uprostřed tohoto lesního celku. Je zcela logické, že 
vysoký počet spárkaté zvěře má vliv na lesní hospodářství a my jako lesní hospodáři, kteří mají jít 
ostatním příkladem, se musíme touto problematikou zabývat. Proto pokládáme za důležité, aby si také 
žáci uvědomili, že ideální je, když subjekt hospodařící na majetku lesnicky, na něm hospodaří i 
myslivecky. Jen tehdy je schopen efektivně ovlivnit stavy zvěře. 
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Lov normovaných druhů zvěře v honitbě Valšovice v mysliveckém roce 2019 (1.4.1019 až 31.3.2020) 

Zvěř Daněk 
I.VT 

Daněk 
II.VT 

Daněk 
III.VT 

Daněk 
celkem 

Daněla Daňče CELKEM 

Plán 17 9 2 28 35 37 100 

Lov (úhyn) 16 8 5 29 35 37 101         
Zvěř Srnec I.VT Srnec 

II.VT 
Srnec 
III.VT 

Srnec 
celkem 

Srna Srnče CELKEM 

Plán 7 3 5 15 15 12 42 

Lov (úhyn) 6 4 5 15 15 12 42         
Zvěř Kňour 

I.VT 
Kňour 
II.VT 

Kňour 
III.VT 

Kňour 
celkem 

Bachyně Sele CELKEM 

Plán 6 2 1 9 13 58 80 

Lov (úhyn) 2 1 0 3 10 67 80         
Zvěř Zajíc 

      

Plán 3 
      

Lov (úhyn) 3 
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25 Výroční zpráva k péči o arboretum SLŠ za školní rok 2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 byl správcem arboreta Ing. Radim Církva a zahradnické práce vykonávala 
paní Renata Škopová. Na jednotlivých pracích se také podíleli žáci prvního, druhého i třetího ročníků v 
rámci učebních i individuálních praxí. Na náročnějších úkolech, např. kácení vzrostlých dřevin z plošiny 
nákladního automobilu se aktivně podílel učitel odborných předmětů Ing. Luboš Bartoš Ph.D., MBA. 

Podrobný seznam vykonaných zahradnických prací: 

– kontrola zdravotního stavu stromů 
– pokácení a zpracování 10 stromů napadených hnilobou, kůrovcem a vyvrácených, 

polovyvrácených nebo zlomených orkánem Sabina (smrk ztepilý 2 ks, smrk sibiřský 1 ks, modřín 
opadavý 2 ks, jedle ojíněná 2 ks, buk lesní 1 ks, líska turecká 1 ks, vrba bílá 1 ks) 

– vyvětvení dolních suchých větví na dřevinách 
– výsadba 8 druhů listnatých dřevin (podrobněji uvedeno v tabulce) 
– výsadba 20 ks skalniček  
– stříhání živých plotů a tvarování solitérních keřů 
– odstraňování běžných náletových dřevin a pařezových i kořenových výmladků 
– štěpkování větví štěpkovačem a následné využití štěpky jako mulčovacího materiálu k dřevinám 
– hrabání listí s odvozem na kompost 
– zálivka rostlin v období sucha 
– chemický postřik Roundupem proti pleveli na pěšinách a skalkách 
– sečení trávy křovinořezem a sekačkou 
– posečení orobince širokolistého a křídlatky v místním mokřadu 
– ruční pletí záhonů a skalek 
– poskytnutí přírodního materiálu pro výzdobu na Hubertskou zábavu a pro galerii M+M 
– přikrývka kořenů listím a chvojím u choulostivějších dřevin před mrazem 
– zazimování jezírka dřevěnými fošnami 
– úprava erodovaných pěšin po přívalových deštích a instalace nových svodnic na pěšiny 
– rozvoz drobného štěrku po pěšinách 
– obnova dřevěných laviček a výměna nahnilých dřevěných kůlů ze schodů na terasách 

V průběhu školního roku bylo arboretum hojně navštěvováno našimi žáky školy v jednotlivých 
předmětových cvičeních i v mimoškolních aktivitách nejčastěji v rámci kroužku lesní pedagogiky. Dále 
bylo navštěvováno mateřskými, základními a středními školami při výletech a exkurzích, absolventy, 
lázeňskými hosty a také místními občany města a přilehlého okolí.  V arboretu byly opět uskutečněny 
čtyři komentované prohlídky s průvodcem v rámci Dne evropského dědictví, který byl pořádán 14. 9. 
2019 pod záštitou MěÚ Hranice. 

Tabulka nově vysazených dřevin v arboretu 

Český název dřeviny Vědecký název dřeviny 
Množství v 
kusech 

jeřáb ptačí sladkoplodý Sorbus aucuparia ´Edulis´ 1 

jeřáb oskeruše Sorbus domestica 1 

javor cukrový Acer saccharum 1 

javor mandžuský Acer mandshuricum 1 

fíkovník smokvoň Ficus carica 1 

hlavoš západní Cephalanthus occidentalis 1 

meruňka obecná Prunus armeniaca ´Altaj´ 1 

kdoulovec čínský Pseudocydonia sinensis 1 
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26 Zprávy z kontrolní a inspekční činnosti 

Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 
Termín: 5. 9. 2019 
Předmět kontroly:  

− Kontrola plnění povinností stanovených zákonem o hygienických požadavcích na stravovací 
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny. 

Výsledek kontroly:  

− Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 
Opatření: Nebyla uložena. 
 

Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 
Termín: 6.12.2019  
Předmět kontroly:  

−  Kontrola plnění povinností stanovených zákonem o specifických zdravotních službách 
Výsledek kontroly:  

− Nebylo zjištěno porušení kontrolovaných povinností. 
Opatření: Nebyla uložena  
 

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí 
Termín: 3.1. – 4.1.2020 
Předmět kontroly:  

− Dodržování podmínek, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin. 
Výsledek kontroly:  

− Při kontrole nebylo zjištěno porušení zákonných ustanovení. 
Opatření: Nebyla uložena. 
 

Kontrolní orgán: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  
Termín: 3.2.2020 
Předmět kontroly: 

− Kontrola dodržování všech povinností v uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin 
určených k obnově a k zalesňování do oběhu dle zákona o obchodu s reprodukčním 
materiálem. 

Výsledek kontroly:  
- Při kontrole nebylo zjištěno porušení zákonných ustanovení. 

Opatření: Nebyla uložena. 
 

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí 
Termín: 3.2. – 4.2.2020 
Předmět kontroly:  

− Dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesa jako složky 
životního prostředí. 

Výsledek kontroly:  

− Při kontrole nebylo zjištěno ohrožení nebo poškození životního prostředí v lesích v důsledku 
lesnického hospodaření. 

Opatření: Nebyla uložena. 
 

Kontrolní orgán: Krajský úřad Olomouckého kraje 
Termín: 2.6.2020 
Předmět kontroly:  

− Plnění podmínek pro přiznání a poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů a na vybrané myslivecké činnosti. 

− Plnění podmínek pro přiznání a poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 
2018 – 2020. 

Výsledek kontroly: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky 
Opatření: Nebyla uložena.
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27 Další sledované oblasti 

27.1 Realizace koncepčních materiálů kraje 

Škola postupuje při výchovně vzdělávací činnosti přesně podle intencí Dlouhodobého záměru vzdělávání 
a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. Jsou plněny střednědobé návrhy a záměry 
rozvoje vzdělávání. Škola se aktivně podílí na řešení záměrů v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (výstavy přírodnin, provádění žáků škol a veřejnosti v arboretu školy a po ŠP Valšovice, 
výstava loveckých trofejí, akce lesní pedagogiky jako je Den lesa na školním polesí či Oslavy lesa na Floře 
Olomouc).  

27.2 Spolupráce školy na regionální úrovni 

Škola spolupracuje velmi intenzívně s městem Hranice na úseku výchovy a vzdělávání. Spolupracuje 
s městskými lesy, které spravuje společnost EKOLTES a.s., provádí poradenskou činnost na úseku 
lesnictví a životního prostředí. Trubači školy nechybí při slavnostních akcích (vernisáže apod.) 
pořádaných městem Hranice. Každoročně je škola jedním z pořadatelů akce Oslavy lesa na Flóře 
v Olomouci. 

Škola velmi intenzivně spolupracuje s Lesy ČR, s. p., KŘ LČR Šumperk a Zlín, Vojenskými lesy a statky, s. 
p., divizí Lipník nad Bečvou, Lesními akciovými společnostmi ČR, Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc, 
Biskupskými lesy ostravsko-opavské diecése, pobočkou Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa Olomouc. 
S LČR, s.p. a ÚHÚL má škola podepsanou Rámcovou smlouvu o spolupráci. 

27.3 Spolupráce školy na úrovni příhraničních regiónů 

Škola si vyměňuje zkušenosti, spolupracuje se sesterskými školami na Slovensku (Prešov, Liptovský 
Hrádek, Bánská Štiavnica) v Rakousku (Bruck a.d. Mur). 

27.4 Činnost orgánů při škole 

27.4.1 Školská rada 

Předseda: Ing. Marek Šuba – učitel SLŠ Hranice, zástupce pedagogicko výchovných pracovníků  
Členové: Ing. Jan Jeniš – vedoucí výroby VLS s.p., divize Lipník n.B., zástupce zřizovatele  
Miroslav Jurčák – lesník, Lesy Beskydy a.s., zástupce nezletilých žáků.  
Mgr. Regina Kudláčková – učitelka SLŠ Hranice, zástupkyně pedagogicko výchovných pracovníků  
Ing. Josef Veselský – vedoucí odboru ŽP krajského úřadu Olomouckého kraje, zástupce zřizovatele  
Zdeněk Růžička – zástupce zletilých žáků SLŠ Hranice. 

27.4.2 Česká lesnická společnost 

Česká lesnická společnost SLŠ Hranice, p. s. 

Spolek vyvíjel během roku bohatou činnost. Organizoval kurzy pro získání osvědčení k práci s motorovou 
pilou a křovinořezem, přezkoušení dle Nařízení vlády ČR č. 339/2017 Sb. Spolek byl pořadatelem 
místního a regionálního kola soutěže YPEF. Spolek se spolu s dalšími lesnickými organizacemi účastnil 
Oslav lesa na Floře v Olomouci.  

Z prostředků spolku byla hrazena účast členů na celostátních vzdělávacích akcích pořádaných Mze ČR, 
ústředním spolkem ČLS i jinými institucemi. 
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27.4.3 Nadační fond 

Nadační fond při Střední lesnické škole v Hranicích je neziskovou organizací, jejímž cílem je modernizace 
výchovně-vzdělávacího procesu školy a podpora iniciativní tvůrčí činnosti studentů i učitelů 
s přihlédnutím na jejich sociální situaci. Původně působil od r. 1991 pod názvem Nadace SLŠ Hranice. 
V roce 1999 došlo ke změně Nadace na Nadační fond při SLŠ v Hranicích. 

Prostředky pro činnost získává z darů fyzických a právnických osob. Se svěřenými prostředky hospodaří 
dle svého statutu. V uplynulém školním roce byly poskytnuty příspěvky na knižní odměny studentům 
za prospěch, za účast ve sportovních soutěžích, za reprezentaci školy. Byl poskytnut příspěvek na vleky 
pro studenty 2. ročníku, příspěvek na činnost kroužků pracujících při škole, na SOČ, na tabla 4. ročníků 
a na inovaci učebnic. Činnost Nadačního fondu řídí Správní rada, která pracovala ve složení: 

Ing. Lukáš Kandler – předseda správní rady 

Ing. Martin Kudláček, Lucie Machová – členové správní rady 

Blanka Blahová – revizor 

27.5 Zapojení zaměstnanců školy ve veřejném životě 

Zaměstnanci školy jsou zapojeni do práce organizací a komisí v různých sférách společenského života: 

− Ing. Miroslav Kutý – člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva OK, 
člen republikového výboru ČLS, člen redakční rady celostátního měsíčníku Lesnické práce. 

− Ing. Luboš Bartoš, Ph.D., MBA. – soudní znalec v oboru lesního hospodářství a ekonomiky, 
myslivosti, ochrany přírody a bezpečnosti práce v lesnictví. 

− Ing. Alice Palacká – členka pracovní skupiny lesní pedagogiky při MZe ČR. 

− Ing. Marek Šuba – předseda Sdružení lesních pedagogů ČR, z.s., národní koordinátor a člen 
evropského výboru soutěže YPEF (Young People in European Forests), předseda Zo ČSV 
Hranice. 
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29 Kalendář akcí ve školním roce 2019/2020 

 

Září 2019 

- Adaptační odpoledne pro žáky 1. ročníku 

- Exkurze žáků 3. ročníku ve školkách LESCUS Cetkovice 

- Dny evropského dědictví – ve spolupráci s Městem Hranice představení arboreta školy 
veřejnosti 

- Podzimní aktivity lesních pedagogů 

Říjen 2019 

- Atletické soutěže o vlajku školy 

- Mezinárodní seminář mysliveckých trubačů v Prešově 

- Turnaj v nohejbalu 

- Výlov rybníku u VLS divize Lipník nad Bečvou 

- Podzimní aktivity lesních pedagogů 

Listopad 2019 

- Exkurze žáků 3. ročníku u Lesů ČR, s.p., SZ Týniště nad Orlicí 

- Hon tříd 4.A, 4.B a 4.C 

- Lesní pedagogové v Dětském centru Hranice 

- Příprava, zvaní na Hubertskou zábavu 

- Hubertská zábava 

- Exkurze žáků 4. ročníku u ALSOL v Jeseníkách 

- Organizace okresního finále v házené středních škol – hoši. 

Prosinec 2019 

- Naháňka na spárkatou zvěř v honitbě Valšovice 

- Přednáška Policie ČR pro žáky 1. ročníku – Rizika a protiprávnost vstupu do kolejiště mimo 
povolené úseky 

- Přednáška pracovníků ÚHÚL pro žáky 4. ročníku – představení podniku  

- Turnaj ve florbalu a fotbalu 

- Soutěž v Bench Press 

- Předvánoční koncert trubačů 

- Den otevřených dveří 

Leden 2020 

- Pochovávání Semestru Posledního 

- Ukončení kurzu pro uchazeče o první lovecký lístek 2019 

- Den otevřených dveří 

Únor 2020 

- Přijímání žáků 1. ročníku do stavu lesnického a mysliveckého 

- 

- 

Základní kurz Lesní pedagogiky pro lesnickou veřejnost 

Zahájení kurzu pro uchazeče o zkoušky pro myslivecké hospodáře 

- Turmaj v soft pétanque 

- Turmaj v nohejbalu 

- Lyžařský kurz pro žáky 2. ročníku 

- YPEF – místní kolo 

- Den otevřených dveří 

Březen 2020 

- Turnaj ve stolním tenise 

- Výstava sbírek přírodnin 

- Exkurze žáků 4. ročníku u Lesů ČR, s.p., LS Buchlovice 

- Od 11. března 2020 z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-
19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 došlo k uzavření školy a k přechodu 
na distanční formu výuky. 



 

Výroční zpráva Střední lesnické školy v Hranicích za školní rok 2019/2020 
Kapitola: Kalendář akcí ve školním roce 2019/2020 
Zpracovatel: Ing. Lukáš Kandler 

Strana 87 

Duben 2020 

- Distanční forma výuky 

Květen 2020 

- Distanční forma výuky 

- Konzultace žáků 4. ročníku k maturitním zkouškám 

Červen 2020 

- Distanční forma výuky 

- Státní a profilová část maturitních zkoušek 

- Jednotné přijímací zkoušky 

Červenec 2020 

- Základní šetření pro vypracování lesního hospodářského plánu 

Srpen 2020 

- Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků pro ČMMJ 

- Příměstský tábor 



 
Výroční zpráva Střední lesnické školy v Hranicích za školní rok 2019/2020 
Kapitola: Poděkování škole ve školním roce 2019/2020 
Zpracovatel: Ing. Lukáš Kandler 

Strana 88 

30 Poděkování škole ve školním roce 2019/2020 
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