
 

 
 

Kronika školního roku   2015  -  2016 
 

Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a konzervatořích 
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začalo ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. 
Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016. 
Podzimní prázdniny připadly na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.  
Vánoční prázdniny byly zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 
2016. Vyučování začalo v pondělí 4. ledna 2016.  
Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 29. ledna 2016.  

 
Ve školním roce 2015 – 2016 jsme si připomněli některá významná výročí jako 
například: 
Na počest těchto významných historických událostí našeho státu byly v hodinách dějepisu, 
literatury a  společenských věd tyto události připomenuty s cílem k přispění historické 
paměti. 
 
1. Připomenutí 1. světové války a oslavy významných výročí ČR v období 2014 - 2018  

V loňském roce uplynulo 100 let od rozpoutání 1. světové války, prvního celosvětového 
válečného konfliktu. Státotvorný aspekt první světové války má své nezastupitelné místo 
ve státní tradici České republiky. Vrcholem vzpomínkových akcí budou aktivity spojené se stým 
výročím vzniku samostatné Československé republiky v říjnu 2018.  

2. Připomenutí 600 let od smrti Mistra Jana Husa  

V červenci 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Tento významný katolický kněz 
a universitní mistr zanechal působením své osobnosti v kontextu převratné historické chvíle 
zcela mimořádnou stopu v našich dějinách uplynulých 6 století. Za života reformátor pražské 
university a nesmlouvavý kritik poměrů v církvi se po smrti stal symbolem, který pozdější 
staletí vybavovala novými významy – předchůdce luteránské reformace, bojovník za pravdu 
v osvícenském slova smyslu, obhájce českých národních práv a zájmů, kritik feudalismu 
a sociální reformátor. 
 
3. Připomenutí 700 let od narození císaře a krále Karla IV.  

V květnu 2016 uplyne 700 let od narození našeho nejvýznamnějšího panovníka vrcholného 
středověku, „Otce vlasti“ Karla IV. 
 



 

 
 
 
 
Další důležité termíny týkající se přijímacího řízení a maturitních zkoušek: 
 
1. Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2015/2016 
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích 
a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). Přijímací řízení probíhá jako 
v předchozím školním roce za podmínek, které byly naposledy upraveny novelou školského 
zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a změnou vyhlášky č. 671/2004 Sb. (vyhláška č. 86/2012 Sb.).     

V platnosti jako v uplynulém školním roce tak zůstalo zejména podávání jen dvou přihlášek, 
vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou 
vydání seznamu přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna a v dalších kolech bez zbytečného 
odkladu, zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům, po vyhlášení výsledků 
potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode 
dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nepředkládal uchazeč, který se hlásil do jiné než denní 
formy vzdělávání), vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem, 
možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč 
jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když jeho bylo odvolání úspěšné, a 
nově i uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl 
přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky (podle novely školského zákona – zákon č. 
82/2015 Sb.).   Také zůstal v platnosti termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího 
řízení v pracovních dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna, do oborů 
vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna a do oborů vzdělání bez talentové zkoušky od 22. 
do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání. 
 
2. Termíny maturitních zkoušek  
Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se konala podle ustanovení § 77 až § 82 
školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konaly od 2. května do 10. června 2016,  
v podzimním zkušebním období pak od 1. do 20. září 2016. Písemné zkoušky a praktické 
zkoušky profilové části bylo možné konat v jarním zkušebním období již od 1. dubna 2016.  
V případech, kdy to povaha zkoušky vyžadovala, bylomožné konat praktickou zkoušku 
profilové části i dříve.   

Povinné i nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016 byly 
koncipovány podle katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, které 
ministerstvo zveřejnilo v dubnu 2014, v těchto zkušebních předmětech: český jazyk a 



 

literatura, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, 
španělský jazyk. 
 
Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním 
přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2015 pro jarní zkušební 
období a do 25. června 2016 pro podzimní zkušební období. 
 
 
Jarní zkušební období 

 

Společná část maturitní zkoušky 

Didaktické testy a písemné práce společné části se konaly v pracovní dny v období  
od 2. května do 15. května 2016. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných 
prací určilo  MŠMT do 1. září 2015 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů 
a písemných prací do 31. prosince 2015; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

Ústní zkoušky společné části se konaly v období od 16. května do 10. června 2016. 

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce 
před jejich konáním. 

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupnilo Centrum ředitelům 
škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2016, výsledky zkoušky 
Matematika+ do 20. května 2016.  

Centrum zpřístupnilo výsledky písemných prací z cizího jazyka řediteli školy v jarním 
zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě.  

 
Podzimní zkušební období 

 

Společná část maturitní zkoušky 

Didaktické testy a písemné práce společné části se konaly ve spádových školách v pracovní 
dny v období od 1. září do 10. září 2016. Konkrétní termíny konání didaktických testů  
a písemných prací určilo MŠMT do 1. února 2016 a jednotné zkušební schéma pro konání 
didaktických testů a písemných prací do 15. srpna 2016; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

Ústní zkoušky společné části se konaly v kmenových školách v období od 11. září do 20. září 
2016. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanovil ředitel školy nejpozději dva 
měsíce před jejich konáním. 



 

Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury předává ředitel školy Centru 
prostřednictvím informačního systému do 13. září 2016. 

 
 
3. Termíny závěrečných zkoušek 
Při konání závěrečných zkoušek postupovala škola podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o 
ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání 
v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. 

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se 
konaly v červnu 2016 v termínech stanovených ředitelem školy. Témata, obsah, formu 
a pojetí zkoušek stanovil ředitel školy. 

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání 
s výučním listem, se konaly v červnu 2016 v termínech stanovených ředitelem školy.  

Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenoval do konce února 2016 krajský 
úřad, jmenování je platné i pro opravné zkoušky a náhradní zkoušky. Místopředsedy a další 
členy zkušebních komisí jsou jmenováni řediteli škol do 15. března 2016. 

V březnu a dubnu 2016 byla všem školám zpřístupněna jednotná zadání nové závěrečné 
zkoušky prostřednictvím webového portálu informačního systému NZZ_2. Každá škola získala 
přístup k jednotným zadáním pro obory vzdělání, které má zapsány v rejstříku škol.  
V souvislosti s novelou školského zákona škola využívá jednotná zadání a související zkušební 
dokumentaci připravenou Národním ústavem pro vzdělávání. Podrobné informace najdou 
školy na http://www.nuv.cz/nzz2/publikace.   

 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
 
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením  je již na naší škole tradicí  díky 
úspěšně získaným projektům  z EU a jejich realizaci. Vzdělávání probíhalo v souladu se 
školským zákonem a v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se vzdělávacími potřebami žáků a požadavky zákonného 
zástupce zajišťováno formou individuální integrace, resp. skupinové integrace ve třídě 
samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo ve škole, která je samostatně 
zřízena pro žáky se zdravotním postižením, případně kombinací uvedených forem. 

 

Novela školského zákona, zákon č. 82/2015 Sb., tak nově stanovila  povinnost řediteli školy, ve 
které jsou zřízeny třídy pro děti, žáky a studenty podle § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen 
„žáci se zdravotním postižením“).  V případě, že byly ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním 
postižením zařazeni žáci bez zdravotního postižení, přeřadil ředitel školy tyto žáky do tříd, kde 
se vzdělávají žáci bez postižení, a to nejpozději k 1. září 2016 

http://www.nuv.cz/nzz2/publikace


 

 

 

 

 
Září 2015 
 
Základní identifikační údaje o škole: 
 
Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,  
 Jindřichův Hradec 
 
Sídlo: Jáchymova 478/III, CZ-377 43 Jindřichův Hradec 
IČ: 60816899 
IČ: 60816899 
IZO: 000073041 
Tel./fax: 384 323 181 

E-mail: sos-jh@sos-jh.cz 

Právní forma:  příspěvková organizace 
Statutární orgán školy: Mgr. Karel Chalupa, ředitel školy 
 
zástupce ředitele:   Ing. Bc. Marie Šafránková 
(v plném rozsahu kompetencí)     
bydliště:  Teplého 709/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
dálkový přístup:  www.sos-jh.cz 
 
zástupce ředitele:   Mgr. Josef Dusík 
bydliště:  K Potůčku 69, 377 01 Jindřichův Hradec 
dálkový přístup:   www.sos-jh.cz 
 
zástupce ředitele:    Mgr. Belinda Pragerová 
bydliště:   Na Palici 327/IV, 377 01 Jindřichův Hradec 
dálkový přístup:   www.sos-jh.cz 
  
Zřizovatel školy:  Krajský úřad – Jihočeský kraj 
Sídlo:     U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

dálkový přístup:    www.kraj-jihocesky.cz 

 
Školská rada – složení školské rady 
 
předseda:  Ing. Jakub Adam 

člen školské rady:  Ing. Stanislav Mrvka – starosta Jindřichova Hradce 



 

člen školské rady:  Mgr. Pavla Havelková 

člen školské rady:                                  Mgr. Růžena Průšová 

člen školské rady:   Vladimír Bláha – starosta města Nová Bystřice 

člen školské rady:   RNDr. Vladimír Tůma 

člen školské rady:   Ing. Michaela Voráčková 

člen školské rady:  Jaroslav Plachý / Mgr. Jana Laszáková 

člen školské rady:   Pavel Vasičko / Ing. Jiří Vytiska 

 

 
V prvním ročníku byly otevřeny obory ekonomika a podnikání a informační technologie. Menší počet 
studentů v 1. ročníku (jejich počet se ustálil na 27) vedl k otevření jedné dvouoborové třídy. Třídní 
učitelkou je Mgr. Jitka Wirknerová. Ve druhém ročníku pokračovaly 2 třídy – ekonomika a podnikání a 
informační technologie, třídní učitelé Mgr. Barbora Šamalová a Ing. Martin Tuček. Ve třetím ročníku 
pokračovaly též 2 třídy s obory ekonomika a podnikání a informatika v ekonomice, třídní učitelé Mgr. 
Marie Kalkusová a Mgr. Věra Kopalová. Ve čtvrtém ročníku se vyučovaly ve třech třídách obory 
ekonomika a podnikání, třídní učitelka PaeDr. Dana Zemanová, informační technologie, třídní Mgr. 
Petr Šulc a provoz a ekonomika dopravy, třídní Mgr. Růžena Průšová. 
 
Pedagogický sbor ve školním roce 2015/2016 
Mgr. Karel Chalupa – ředitel školy, odborné předměty 
Ing. Marie Šafránková – zástupkyně ředitele, odborné předměty  
 
SOŠ 
Mgr. Alena Fürbachová – němčinářka 
Mgr. Radek Němec – tělocvikář 
Mgr. Marie Kalkusová – odborné předměty 
Ing. Jan Konrád – právo, odborné předměty 
Ing. Věra Kopalová – zeměpis, odborné předměty 
Martin Koranda – informační technologie 
Ing. Ladislav Krejčí – základy přírodních věd, odborné předměty 
Mgr. Radek Němec – tělocvikář 
Mgr. Lucie Píšová – tělocvikářka 
Mgr. Růžena Průšová – němčinářka, knihovnice 
Ing. Blanka Přechová – základy přírodních věd 
Bc. David Soukup – informační technologie 
Mgr. Eliška Svobodová – matematika 
Mgr. Barbora Šamalová – češtinářka, občanská výchova 
Mgr. Petr Šulc – češtinář, dějepisář 
Mgr. Magda Vokáčová – angličtinářka 
Mgr. Jitka Wirknerová – matematika 
PaeDr. Dana Zemanová – angličtinářka 



 

 
SOU 
Mgr. Josef Dusík – zástupce ředitele 
Mgr. Belinda Prágerová – zástupkyně ředitele 
Mgr. Martin Adamec 
Mgr. Jaroslav Pešek 
Mgr. Vladimír Zedník 
Ing. Michaela Voráčková 
Ing. Zdeňka Klímová 
Ing. Stanislav Vojtěch 
Ing. Miroslav Rada 
Jana Gryčová 
Zdeňka Slámová 
Mgr. Pavla Havelková 
David Musil 
Bc. Marta Kelblerová 
Naďa Veselá  
Jiřina Mácová 
Antonín Přílepek 
Rudolf Kučera 
Vlasta Mácková 
Slavoj Svoboda 
Ing. Milan Soldán  
Mgr. Barbora Šamalová 
Mgr. Radek Němec 
 
Školu opustili dlouholetý zástupce ředitele Ing. Stanislav Fíla, Ing. Ludmila Černocká a z knihovny 
definitivně odešel Mgr. Jaroslav Břicháček, v té době již důchodce a bývalý češtinář. 
 
16. – 17. září proběhly opravné maturitní zkoušky. 
 
15. – 18. září 2015 se v Letňanech na výstavišti v rámci stavební výstavy FOR ARCH 2015, PVA EXPO 
Praha uskutečnilo finále 19. ročníku soutěžní přehlídky stavebních řemesel, SUSO. Soutěže se 
zúčastnili žáci 2. ročníku oboru zedník Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 
Jindřichův Hradec Marek BUČKÓ a Miroslav NEDOMA a pod vedením učitele OV Antonína 
PŘÍLEPKA vybojovali výborné 9. místo. Po čtyři dny žáci soutěžili ve znalostech teoretických (LB 
Cemix) a praktických firem Porotherm (zdění POROTHERM Profi a lepení lícových pásků TERCA), 
zdění z materiálu YTONG, šroubování DeWalt, praktická část s LB Cemix, zdění komínu Heluz a 
dokončení. Za výbornou reprezentaci školy a regionu patří žákům i pedagogickému dozoru, Mgr. 
J. Dusíkovi poděkování. 
23. září se studenti SOŠ zúčastnili v KD Střelnice besedy na téma Ochrana spotřebitele v oblasti 
předváděcích akcí a ostatních problematických míst vnitřního trhu České republiky pořádané Městem 
Jindřichův Hradec.  



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
26. září bylo na Novém dvoře slavnostně otevřeno výukové centrum pro strojírenské obory za účasti 
hejtmana jihočeského kraje, starosty Jindřichova Hradce a zástupců firem. Neboť je událost 
významná, přikládáme podrobnou informaci, jak ji formuloval ředitel školy: 

Zahájení provozu výukového obráběcího centra pro strojírenské obory 

 

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007 
Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015 Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v 
Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v 
technických oborech, a to konkrétně na 15 středních a odborných školách a učilištích kraje. Specifickým 
cílem je:- zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a 
technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW 
určených pro technickou práci a laboratorní cvičení. V rámci tohoto projektu bylo na hale odborného 
výcviku vybudováno výukové obráběcí CNC centrum pro strojírenské obory od rakouské firmy EMCO 
Maier. Centrum bylo slavnostně otevřeno dne 26. září 2014 za přítomnosti hejtmana Jihočeského 
kraje, Mgr. Jiřího Zimoly, starosty města Jindřichův Hradec, místostarosty Ing. Bohumila Komínka a 
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představitelů či zástupců firem jako Husky- KTW, s.r.o., Pollmann CZ, s.r.o., Šlechta, s.r.o., Motor Jikov 
a.s., Edscha Automotive Kamenice, s.r.o.,  Centrum bylo  pořízeno v celkové hodnotě téměř 2 milióny 
korun a bude sloužit nejen našim žákům oboru "Nástrojař, ale i jako výukové centrum pro zaměstnance 
firem, kde jsou zastoupeny strojírenské obory.  

Postaven propagační billboard školy na severní straně budovy Jáchymova o rozměrech 12 x 4,5 m 
v rámci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ na podporu technických oborů 
nabízených ve studijním  programu školy. 

 
 

Říjen 2015 
 
Probíhá oprava krovu a střechy domova mládeže, nutno je taktéž opravit fasádu v horní části budovy 
a věžičky, dále byl zjištěn havarijní stav záklopu. Tato skutečnost projednána sezřizovatelem a bude 
postupováno dále v rekonstrukci celé zbývající části domova mládeže. 
 
8. 10. 2015 škola se prezentuje společně s firmami Pollmann.cz, Motor Jikov a.s., HUSKY-KRW s.r.o. 
na burze škol v prostorách Fakulty managementu VŠE Praha. 
 
15. 10. 2015 v rámci projektu OPŽP zpracovaného ředitelem školy v období 2013-2015  byla předána 
budova Miřiovského 678 po proběhlém výběrovém řízení zhotoviteli k provedení zateplení budovy, 
výměně oken a dalších výplní. Zateplení  budovy provádí Jindřichohradecká stavební s.r.o.  Celkové 
náklady na dílo včetně DPH činily 7,541.058,-Kč. 
 
Pamětní deska: 



 

 
 
Foto:  
 
21. července 2015 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. srpna 2015 
 
 
 



 

 
 
 
1. září 2015 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
17. září 2015 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. září 2015 
 

 
 
 
21. - 23. 10. 2015 účast na prezentační výstavě Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Českých Budějovicích. 
Zde jsme se zúčastnily soutěže elektrikářů a naše družstvo  obsadilo  9. místo z 15  soutěžících - viz web 
a byl zakoupen velký LED TV panel na propagaci školy včetně stojanu. 
 
 
Listopad 2015 
 
13. listopadu 2015 obdržela škola vyrozumění o úspěšně podaném projektu „Podpora žáků a studentů 
Jihočeského kraje pro rok 2015 – 2016“ – zkráceně pod názvem „Stipendia“  na poskytnutí dotace pro 
vybrané technické obory. 
 
21. listopadu 2015 prohlídka školy s absolventy roku 1986 
 
Listopad 2015 – probíhají prezentace školy na základních školách okresu Jindřichův Hradec (Kamenice 
nad Lipou, Kardašova Řečice, Nová Bystřice, ZŠ J. Hradec, Chlum u Třeboně, Třeboň, Český Rudolec, 
Nová Včelnice, Dačice, Slavonice atd.) 
 
26. listopadu 2015 probíhá školení pracovníků školy od firmy Emco na obsluhu CNC obráběcího stroje  
- hala OV Nový Dvůr 
 
Prosinec 2015 
 
Proběhla aktualizace celého systému evidence známek, tříd, třídních knih v systému Bakalář. 
 



 

8. prosince 2015 jsme obdrželi informaci z OŠMT Jihočeského kraje, že: „ po vleklých peripetiích včera 
MŠMT schválilo závěrečnou monitorovací zprávu projektu Rozvoj vzdělávání v Jihočeském kraji (IPo 
44.0007). Děkujeme proto za Vaši spolupráci při plnění všech požadavků projektových manažerek 
ministerstva.  
Lenka Nováková 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
 
20. prosince 2015 bylo dokončena oprava bílého vozidla Peugeot Boxer pro potřeby odborného 
výcviku- obor zedník v celkové výši 45.000,-Kč. 
 
 
Leden 2016 
 
Probíhá fáze kompletace  podkladů pro  jednání na OŠMT Jihočeského kraje na den 15. ledna 2016 
ohledně pokračování rekonstrukce domova mládeže. 
 
13. ledna 2016: Projednán s hlavní hospodářkou školy proces opravy plotu kolem budovy OV Nový 
Dvůr vzhledem k neustálým krádežím a poškozování objektu nadějnou mládeží republiky,  
- dále dáno svolení k opravě a provedení  izolace světlíku ve cvičné kuchyni budovy Miřiovského včetně 
oddělení topné soustavy v prostoru cvičné kuchyně a osazení samostatného plynového kotle do 
prostoru cvičné kuchyně. 
 
28. ledna 2016 projednání zabezpečení budov a docházkového systémy s firmou ELZY - bude podán 
návrh řešení a cenová nabídka – následně realizováno. 
 
Obnova propagačního materiálu školy týkající se reklamních tašek a tužek. 
 

  
 



 

 
Únor 2016 
 
1. února 2016: Projednání dalších oprav: oprava plotu v ulici Jáchymova  a zakoupení dataprojektoru 
na do budovy Miřiovského. 
 
22. února 2016 schválen nákupu nových lavic, židlí a tabulí do vybraných tříd školy v hodnotě  350.000,-
-Kč. 
 
 
Březen 2016 

3. března 2016 jsme se ze studenty naší školy: Davidem Dohnalem, Martinem Šlápotou, Dominikem 
Nedbalem a Lukášem Mácou zúčastnili krajského přeboru škol čtyřčlenných družstev v šachu. Během 
turnaje jsme zjistili, že většina našich soupeřů je aktivní v šachových klubech, či kroužcích, což nikdo z 
našich studentů není. Mimo jiné se na první šachovnici proti Davidu Dohnalovi postavil stříbrný 
medailista Zimní olympiády dětí a mládeže.   

Z celkových sedmi zápasů jsme jeden vyhráli, dva remizovali a čtyři prohráli. Nejvíce šachových partií 
vyhrál Martin Šlápota (4 ze 7).  

I když jsme se umístili kdesi na konci tabulky (v době našeho odjezdu se ještě dohrávalo - před 
posledním kolem jsme byli na 13 místě z 15 týmů ), jsme rádi, že jsme získali cenné zkušenosti. Nezbývá 
než trénovat, abychom příští rok přijeli s lepším výsledkem.  

 
 
 
 



 

 
 
 
Schválen nákup nářadí a nástrojů pro odborný výcvik na základě návrhu a projednání s vedoucím haly 
odborného výcviku, Mgr. M. Radou: 
 
Seznam strojů a nářadí pro obory N, KL, Z, E. 

Nástrojař 

Frézka – cena  19500,-Kč. 
Strojní sklopný svěrák SS – 100 – cena 4279,-Kč. 

Klempíř 



 

Odporové svářecí zařízení – cena 16000,-Kč. 

Elektrikář 

Kufr s nářadím – cena 2076,-Kč. 

Příklepová vrtačka – cena 3590,-Kč. 
 

Zedník 

Laserová vodováha – sada - cena 7800,-Kč. 

Dílna 

YORK – svěrák Handy 063 STANDART - cena 1099,-Kč – 12ks, celková cena svěráků 13188,-Kč. 

                                  Celková cena 66433,- Kč. 

Výše uvedený materiál bude odebrán v Jarošově u Kostky-svářecí technika. 

Nástrojař 

Nástroje frézy cena 8000,-Kč. 

Celkem s DPH 82.000,-Kč 

                                                                  Mgr. Miroslav Rada 

 
 
18. března 2016 proveden reklamní polep na dvou vozidlech Boxer - modrý a bílý 
 
Vzor 

 
 



 

 
 
 
22. března 2016 naše škola organizovala krajské kolo celostátní soutěže v grafických dovednostech. 
 
 
Jindřichohradecký deník: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
ÚTERÝ 22. BŘEZNA 2016  
Program:  
07:30–08:15 Prezence (1. patro, chodba před učebnou 202)  
07:30–09:00 Trénink (učebna 202, 301)  
08:30–09:00 Porada pořadatelů a doprovázejících pedagogů, zvolení soutěžních komisí (aula)  
09:00 Slavnostní zahájení (aula)  
09:15–13:30 Soutěže (učebna 202, 301)  
09:50–13:45 Vyhodnocení soutěžních prací  
10:30–11:00 Občerstvení (aula)  
11:15 Sraz před školou před hlavním vchodem. Odchod studentů na komentovanou prohlídku města, 
návštěva Minoritského kláštera a Kostela sv. Jana Křtitele  
12:00–13:45 Oběd (školní jídelna)  
14:00 Vyhlášení výsledků (aula)  
 
Mgr. Karel Chalupa v. r.  
ředitel 
 
 
Duben 2016 
 
15. dubna 2016 Elektronická olympiáda na ČVUT Praha 
 



 

 
Duben 16 - provádění oplocení pozemku kolem haly OV na Novém Dvoře v rámci odborného výcviku. 
 
11. dubna 2016  na základě jednání se starostou Města Jindřichův Hradec, Ing. S. Mrvkou a následně 
s Odborem dopravy MěÚ J. Hradec byla provedena úprava příjezdové cesty a části pozemku školy pro 
výcvik motocyklů (jednání: starosta, zkušební komisaři, Ing. Heřman) 
 
15. dubna 2016 se uskutečnil seminář od společnosti Portus k prevenci proti šikaně. 
 
18. dubna 2016 byl ředitelem školy schválen nákup nového nádobí do cvičné kuchyně. 
Téhož dne se uskutečnil seminář s názvem „Triky médií“ s cílem informovat žáky o nebezpečích 
mediálního prostoru a podprahových reklamách. 
 
28. dubna 2016  Na základě dohody mezi vedením školy a firmy ICOM se ve čtvrtek 28.4. 2016 
uskutečnila exkurze žáků výše uvedených tříd do sídla společnosti ICOM transport a.s v Jihlavě. 
Dopravu žáků zajistila firma ICOM, odjezd v 8.30 autobusem od školy. 

Exkurze měla 2 části. 

V první se studenti formou prezentace, kterou vedl ředitel pobočky J. Hradec, seznámili s činností a 
organizační strukturou podniku. Další prezentace pak byla zaměřena na osobní autobusovou dopravu 
a její řízení. Studenti měli možnost seznámit se s organizováním dopravy v závazku veřejné služby, 
s technickými parametry vozidel atd. 



 

Druhá část exkurze zahrnovala prohlídku areálu firmy, studenti se seznámili s technologií oprav 
autobusů, nákladních a osobních automobilů značky Mercedes. 

V závěru exkurze byla studentům nabídnuta možnost vykonání odborné praxe v jednotlivých 
provozních jednotkách firmy a možnost uplatnění po absolvování školy. Uplatnění by ve firmě ICOM 
nalezli jak studenti dopravního oboru, tak i studenti z oblasti ICT. 

Prohlídka byla ukončena V 11.45 a firemní autobus nás zavezl zpět do školy. 

Ped. dozor. 

Ing. Vladislav Krejčí 

Ing. Jan Konrád 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Květen 2016 
 
2. května 2016 se v Praze v centrále obchodního řetězce Kaufland konala celostátní odborná soutěž 
žáků oboru Prodavač, kteří odborný výcvik vykonávají v této firmě. Letos se jí více než úspěšně 
zúčastnily tři naše žákyně. O tom, že je mistrová odborného výcviku naší školy Naděžda Veselá 
připravila opravdu dobře, svědčí jejich umístění: Dominika Vozárová - 1.místo v kat. II.roč., Monika 
Mládková - 1.místo v kat. III.roč., Šárka Koubková - 2.místo v kat. II.roč. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12. května 2016 exkurze na výstaviště Praha Letňany pod názvem „For Industry – For Logistic“ 
v rámci odborné praxe oboru Provoz a ekonomika dopravy. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. května 2016  - Majáles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15. května 2016  exkurze tříd 2. B a 3. B ze dne 13. 5. 2015 do Národní galerie v Praze na výstavu 
Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích 1880 – 1915 v Anežském klášteře.  

Téma výstavy souvisí s tématem moderna v literatuře, jež je součástí ŠVP ČJL, a současně koliduje 
s estetickou výchovou, která se prolíná výukou literatury po celé čtyři roky.  

Výstavou jsme zároveň s kolegyní Šamalovou spojili s návštěvou stálé expozice českého gotického 
umění v Anežském klášteře, aby měli studenti možnost srovnání umění středověkého a moderního, 
symbolismu gotiky a moderny. Neboť obě expozice jsou v Anežském klášteře, seznámili se též 
s klenotem středoevropské rané gotiky a připomněli si v historických kulisách osobnost sv. Anežky 
České, jež je dodnes nezpochybnitelným etickým vzorem. Studenti z této na informace a na podněty 
hutné exkurze vyšli se ctí, neb nepropadli nudě, a naopak neskrývali zájem o výše uvedená témata. 

Hezký den, Petr Š. 

 



 

SUSO 2016 

Ve dnech 20. a 21. května 2016 se žáci 2. ročníku  oboru zedník Lukáš Šimek a Tomáš Šniager zúčastnili 
20. ročníku postupového kola soutěže učňovských řemesel SUSO, která se konala v rámci výstavy 
HOBBY v Českých Budějovicích. Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách: strukturální vnější omítka 
rýhovaná a zatíraná fa. Cemix, vyzdění rohové obvodové stěny z broušených cihel Porotherm 38 T 
Profi plněných minerální vatou a nalepení pásků Terca fa. Wienerberger, zdění z materiálu Ytong fa. 
Xella a stavbu zdi a komínového systému Heluz Multi – pevná paliva fa. Heluz. Žáci v silné konkurenci 
obsadili 5. místo, po celou dobu soutěže je doprovázel učitel OV Antonín Přílepek.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

24. května 2016 se zúčastnilo 45 žáků z pracoviště SOU naší  školy se svými učiteli exkurze do 
památníku koncentračního tábora v rakouském Mauthausenu. Celkové pojetí památníku bylo velmi 
působivé a ve všech účastnících prohlídka zanechalo hluboký dojem a určitě vyvolala řadu námětů a 
otázek k zamyšlení napříč  generacemi. 

         
 
 

Červen 2016 

V měsíci červnu 2016 byly provedeny v budově Jáchymova 478 nátěry dveří a futer. 

Realizace  odděleného plynového vytápění  ve cvičné kuchyni budovy Miřiovského 678 (červen – 
červenec 2016) 

KÚ Jihočeského kraje na základě předložení projektového záměru a jeho odůvodnění ředitelem školy 
rozhodl o udělení finanční garance na tento projekt, jehož investiční objem čítá 20,000.000,-Kč. 

V rámci předloženého projektu a splnění požadovaných podmínek byla podepsána smlouva na 
rekonstrukci zbývajících částí domova mládeže (stropy, el. rozvody, zateplení, výměna oken atd.) se 
zhotovitelem vzešlým z výběrového řízení provedeného KÚ Jihočeského kraje, firmou  Eubuilding a.s., 
Na Výsluní 201/13, Praha 10 – Strašnice 100 00, Ič.: 24179876. Dne 1. srpna 2016 bylo předáno 
staveniště výše uvedené firmě. 
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Na základě poptávkového řízení je prováděna oprava schodiště u hlavního vchodu budovy Jáchymova 
478. 

Červen 2016 - proběhl v Malém Ratmírově letní výcvikový kurz pro studenty 1. ročníků pod vedením 
Mgr. Radka Němce. 

V srpnu probíhá výměna všech vodovodních baterií v budově Jáchymova 478. 

 

Další jednorázové akce ve školním roce 2015-2016  - pracoviště Jáchymova 478 
- exkurze - Praha - 2.B  
- exkurze – zemědělské a zpracovatelské podniky regionu - 4. B  
- prevence patologických jevů - 1.B, 1.C  
- prevence patologických jevů - 1.B, 1.C  
- exkurze - Praha - letiště V. H.  
- soutěž – soutěž v grafických předmětech, Wordprocessing, korektura textu  
- přednáška - ČVUT Praha - 1.C, 2.C, 3.C, 4.C  
- soutěž - Matematický klokan  
- focení tříd  
- LVK - 1. Ab, 1.Ac  
- soutěž v psaní na klávesnici  
- soutěž - StudentCyberGames PIŠQWORKY 2014 oblastní kolo - 8 škol ZŠ+SŠ  
- exkurze - Microsoft ČR Praha, Azure DevCamp 1.C, 2.C, 3.C  
- exkurze - Microsoft ČR Praha, IoT 2.C, 3.C  
-- exkurze - Microsoft ČR Praha, W10 Deployment 2.C, 3.C  
- Konference české společnosti Aktion eSeries  
- Konference pro oblast bezpečnostních a identifikačních technologií – 3. C, 4. C  
- MUM Prague (MikroTik User Meeting)  
- IPO – exkurze: Exkurze MCAE Systems Kuřim  
 
Jednorázové akce ve školním roce 2015-2016  - pracoviště Jáchymova 478 
 
Přednáška Šrí Lanka Pohodáři  
Portál Gastroflek Exkurze Hobby Podzim Č. 
Budějovice (Z,KČ,P)  
Exkurze Třeboň Agriko (E)  
Exkurze Architektura Prahy + vánoční Praha (KČ2)  
Muzeum čokolády Praha  
Exkurze Hotel Diplomat  
Exkurze do pivovaru v Č.B.  
Exkurze N2 EDSCHA  
Exkurze IPO Cemix (Z)  
Exkurze Hobby Jaro Č. Budějovice (Z,KČ,P)  
Exkurze PREFA Veselí (Z2)  
Exkurze Cihelny Dolní Bukovsko (Z)  
Exkurze Signum Deštná  
Exkurze Temelín  
Exkurze do firmy Pollman (N)  
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL:  
Srdíčkové dny – charitativní akce nadace Život dětem  



 

MEMENTO Divadlo RAJCHA  
Triky médií Do světa  
Zkoušel jsem přestat kouřit META  
Hokejbal proti drogám – sport. akce ASŠK  
Blázníš? No a! FOKUS Tábor  
Přednáška Kyberšikana a virtuální svět Theia o.p.s. Šímová  
Exkurze do koncentračního tábora Mathausen 
 
Další důležité termíny školního roku: 
    

Rodičovské schůzky  15. 04. 2015  

11. 11. 2016  

Mgr. Karel Chalupa, 
zástupci ředitele 
školy, třídní učitelé  

Majáles  13. 5. 2016  Třetí ročníky  

Přijímací řízení  1.termín 22.a 25. 4. 
2016  

2. termín 06. 05. 2016  

Mgr. Karel Chalupa - 
ředitel školy  

   

   

   

Datum konání maturitního plesu: 4. B + 4. C 25. listopadu 2016 v Jindřichově Hradci - Otín, sál 
„Jitka“ 
 
 

Seznam sportovních soutěží a akcí školního roku (obě pracoviště) 

 

• STOLNÍ TENIS - okresní kolo SŠ se konalo 27. října 2015 v tělocvičně 5. ZŠ v Jindřichově 
Hradci. Družstvo chlapců pod vedením Stanislava Pacholíka ze SOU JH (vedoucí družstva SOŠ 
a SOU Jindřichův Hradec) získalo celkové 3. místo. 
 

  
  
 



 

• MEMORIÁL MGR. KARLA SEDLÁŘE - se konal 13. 11. 2015 v nové sportovní hale v Jindřichově 
Hradci. Smíšené družstvo chlapců a dívek se pod vedením Pavla Přibyla ze SOU JH (vedoucí 
družstva SOŠ a SOU JH) umístilo na celkovém 3. místě. 
 

  
 

• FLORBAL - okresní kolo SŠ se konalo 15. 3. 2016 (chlapci) v Městské sportovní hale v 
Jindřichově Hradci J Hradec. Družstvu chlapců ze SOŠ J. Hradec ani ze SOU J.Hradec 
se nepodařilo postoupit. 
 

  
 
 

• SILOVÝ ČTYŘBOJ otevřené KRAJSKÉ kolo SŠ se konalo  1. 4. 2016 v tělocvičně TJ Slovan v 
Jindřichově Hradci. Naše škola přihlásila dvě družstva, jedno dívčí a jedno chlapecké. Dívčí 
družstvo zvítězilo a zároveň Eva Němcová ze SOU JH obsadila 1. místo jednotlivců. Chlapci se 
umístili na celkovém 3. místě, přičemž nejlépe bodovaný v kategorii jednotlivců byl Vladimír 
Řezáč ze SOŠ Jindřichův Hradec. 

  
 



 

HOKEJBAL - okresní kolo SŠ se konalo v ČT 21. 3. 2016 na hokejbalovém hřišti u VI. ZŠ sídl. 
Hvězdárna v Jindřichově Hradci. Smíšené družstvo chlapců SOŠ a SOU J.Hradec pod 
vedením Ondřeje Bušty ze SOŠ JH se umístilo na celkovém 2. místě a vybojovalo si tak 
účast v krajském kole. 
 

  
 
HOKEJBAL - KRAJSKÉ kolo SŠ se konalo 29.4.2016 na hokejbalovém hřišti u VI. ZŠ sídl. 
Hvězdárna v Jindřichově Hradci. Smíšené družstvo chlapců SOŠ a SOU JH pod 
vedením Ondřeje Bušty ze 2. B opětovně zvítězilo a zajistilo si účast v nejvyšší soutěži 
REPUBLIKOVÉM FINÁLE, do kterého se naše škola vrací po osmi letech. Již samotná účast 
na REPUBLIKOVÉM FINÁLE je vítězstvím pro každou školu a vypovídá o sportovní 
úrovni, nasazení a kolektivním "tahu na bránu". GRATULUJEME!!!  

  
 
 
HOKEJBAL - REPUBLIKOVÉ FINÁLE SŠ se uskutečnilo dne 26.5.2016 v Kladně.  Družstvo 
chlapců SOŠ a SOU JH pod vedením Jana Heřmánka ze SOŠ J.Hradec obsadilo v silné 
konkurenci celkové 7.místo. GRATULUJEME. PŘEJEME HODNĚ DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ 
A SPORTOVNÍHO ŠTĚSTÍ ... 



 

 

  
V zimních měsících naše škola pořádá jednodenní LYŽAŘSKÉ A SNOWBOARDOVÉ KURZY v ČR 
(N. Bystřice, H. Radouň, Mrákotín, Lipno) i v Rakousku (Karlstift, Harmanschlag, Sandl). Dle 
aktuálních podmínek, zdatnosti a připravenosti frekventantů je rozhodnuto, kdy a jaké 
lyžařské středisko navštívíme. Přeprava je zajiťována autoparkem školy, tj. Peugeot BOXER 
(tři vozy), Peugeot Partner a Citroen Berlingo. Zájemci (i ze stran profesorů) se mohou 
operativně přihlašovat u Mgr. Radka Němce telefonicky a SMS zprávami (v době školy 
osobně nebo mailem). 
  
Reprezentovat naši školu na sportovních akcích mohou pouze studenti, kteří jsou řádnými 
studenty SOŠ a SOU J. Hradec, nemají zdravotní omezení (tzv. OSVOBOZENÍ z TEV) a nemají 
problémy kázeňské ani prospěchové. 

Mgr. Radek Němec 

 

Foto zaměstnanci – školní rok 2015 - 2016 
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