Školní rok 2016/2017
Pedagogický sbor ve školním roce 2016/2017
Mgr. Karel Chalupa – ředitel školy, odborné předměty
Ing. Marie Šafránková – zástupkyně ředitele, odborné předměty

SOŠ

Pedagogové
Mgr. František Jantač - angličtina
Ing. Jan Konrád – právo, odborné předměty
Ing. Věra Kopalová – zeměpis, odborné předměty
Martin Koranda – informační technologie
Ing. Jana Krýzová - ekonomické předměty
Ing. Ladislav Krejčí – základy přírodních věd, odborné předměty
Mgr. Zdeňka Lešková – německý jazyk
Markéta Navarová - asistentka
Mgr. Radek Němec – tělocvik
Ing. Blanka Přechová – základy přírodních věd
Bc. David Soukup – informační technologie
Mgr. Eliška Svobodová – matematika
Mgr. Barbora Šamalová – čeština, občanská výchova, dějepis, knihovna
Ing. Martin Tuček – IT předměty, správce sítě
Mgr. Magda Vokáčová – angličtina
Mgr. Jitka Wirknerová – matematika
Provozní zaměstnanci:
Růžena Bednářová
Vlasta Chyšková
Adéla Melicharová
Ing. Michaela Védlová
Marie Brodinová
Marie Janů
Daniela Jirková
Milan Ližan
Alena Mertová
Domov mládeže
Bc. Martin Jahoda
Lenka Krninská
Radka Hurych Hájková
Bc. Michaela Vondrášková

SOU
Mgr. Josef Dusík – zástupce ředitele pro odborný výcvik, CJL
Mgr. Belinda Pragerová – zástupkyně ředitele pro teoretické vzdělávání, BIO, TEV, PSP, ZDR
Mgr. Martin Adamec – CJL, NEJ
Mgr. Jaroslav Pešek - TED, ZET, ELM, ELN, ESP, AUT, ELT, SIZ
Mgr. Vladimír Zedník - MAT, FYZ, OBN, ZAE, OPO, ZPV
Ing. Michaela Voráčková - AJ, OK, SaZ, Mtr, TE, VS
Ing. Zdeňka Klímová - ADP, DAE, EKO, OBP, ZPO, ZBO
Ing. Stanislav Vojtěch - INT, SaZ
Ing. Miroslav Rada - STR, TE, TED, Mtr, SaZ, OK, STT, ODV
Jana Gryčová - Mtr, PB, TE, VS, OK, STK
Zdeňka Slámová - ADM, PaV, SpT, STO, TE, ZP, ZBO
Mgr. Radek Němec-TEV
Naďa Veselá - ODV
Rudolf Kučera - ODV
Vlasta Mácková - ODV
Slavoj Svoboda – ODV
Daniela Doležalová - ODV
Ing. Milan Soldán – OK, TE, STT, STR, TED
Ing. Veronika Vondrová – ODV, koordinace OV
Mistři odborného výcviku
Ing. Veronika Vondrová
Daniela Doležalová
Jana Vosiková
Karel Havlík
Naděžda Veselá
Ing. Radim Prager
Slavoj Svoboda
Provozní zaměstnanci
Josef Sobotka
Marcela Oplová
Emilie Emingerová
Jiřina Štěpánová

DPP – pracovní poměr
Mgr. Tereza Demeterová
Pavel Bubla

Přípravný týden
V přípravném týdnu mohli vyučující využít možnost účasti na semináři Strategické přístupy
v pedagogické praxi, který se konal 30. srpna 2016 v budově SOU Miřiovského. Tento
vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků pod č.j.: MŠMT-17659/2015-1-440

Září 2016
Výuka ve školním roce 2016/2017 začala ?? září. V prvním ročníku byly otevřeny obory
ekonomika a podnikání a informační technologie. Třídy pod vedením třídní učitelky Ing. Věry
Kopalové budou společně fungovat celý školní rok 2016/2017. Spojené třídy dohromady čítaly
36 žáků. Druhým ročníkům vládne Ing. Jan Konrád. Jedná se opět o spojené tři obory v jednu
třídu, která se na některé předměty potkává, na některé rozděluje. Situace je stejná jako v roce
předchozím. 3. ročník tvoří jedna dvouoborová třída - ekonomika podnikání a informační
technologie, třídní učitelkou je Mgr. Jitka Wirknerová. Ve čtvrtém ročníku pokračovaly 2 třídy
– ekonomika a podnikání a informační technologie, třídní učitelé Mgr. Barbora Šamalová a Ing.
Martin Tuček.
Dokončena realizace opravy schodiště před hlavním vchodem do budovy Jáchymova 478

Dokončena oprava plotu a výměna levé části vrat včetně rohové vjezdové
brány na pozemek školy, v ulici Jáchymova 478

9. – 12. 9. 2016– exkurze Turnov (2. ročníky)
Pod vedením Ing. Jana Konráda proběhla tradiční exkurze pod názvem Turnov. Žáci se vydali
pod jeho vedením do oblasti Českého ráje, kde po dobu čtyř dní poznávali krásy tohoto kraje.
Ubytovaní byli na zámku Hrubá Skála a odtud se každý den vydávali na výlety po okolí. Kromě
této oblasti navíc navštívili i sklárnu v Harrachově, Břevnovský klášter v Praze, Svijanský
pivovar a mnoho dalších míst.

14. září 2016 proběhly opravné maturitní zkoušky.
Montáž dvoupilonové tabule do učebny v budově Miřiovského místo
původní tabule.

Původní stav

Říjen 2016
Dokončeno oplocení areálu budovy odborného výcviku a praxe Nový Dvůr
6. října 2016 se konala na půdě Fakulty managementu VŠE Praha prezentační výstava
středních škol.
V letošním roce jsme se na prezentační výstavu velmi dobře připravili a zároveň se nám za
poslední rok podařilo zlepšit a utužit spolupráci v rámci našich oborů s výrobními podniky,
které znamenají v organizaci odborného výcviku kvalitativní posun a zároveň skýtají našim
žákům možnosti dalšího uplatnění po ukončení studia. Předešlý rok jsme kladli především
důraz na rozšíření a doladění spolupráce se strojírenskými podniky v našem mikroregionu ve
vztahu k našim novým oborům jako je tříletý učební obor "Nástrojař" nebo úplně nový
maturitní obor "Mechanik strojů a zařízení", což se nám podařilo.
Držíme se jednoznačně koncepce propojení školy a firem. Jedině úzká spolupráce se
zaměstnavateli může našim žákům zajistit jejich konkurenceschopnost a možnosti uplatnění
na trhu práce.
V rámci jednotlivých učebních oborů jsme prezentovali výrobky žáků a v rámci maturitních
oborů dovednosti v IT, dopravní a logistické zaměření včetně našeho železničního modelu a
ekonomický obor zaměřený na cestovní ruch.

Naše škola vzhledem ke spolupráci v rámci odborného výcviku
prezentována na burze škol i jejich prostřednictvím za jejich přímé účasti.

s

firmami byla

7. října 2016 proběhl na jindřichohradecké VŠE Alfa run.
https://www.fm.vse.cz/event/alfa-runaneb-sportem-pomahame-a-vzdelavameworkshopy-pro-stredni-skoly/2016-10-07/

Žáci naší školy se této akce účastnili v několika týmech a vedli skvěle. Získali ocenění za nejlepší
tým.

16. – 18. října Jindřichohradecké místní dráhy Regionální den železnice
Naše škola s v rámci studijního oboru „Provoz a ekonomika dopravy“ - se zaměřením na
logistiku a počítačové systémy zúčastnila jako provozovatel modelového kolejiště společné
akce Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) a Českých drah. ČD. Na svém nádraží

především vystavovaly několik přístupných lokomotiv a pořádaly jízdu parní lokomotivy
556.0506 (Štokr), zatímco JHMD pořádaly parní jízdy do Lovětína a do Nové Bystřice.
Zajímavostí bylo setkání parních lokomotiv dvou rozchodů při společném focení na začátku
kolejové splítky.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=qn5Jl9iTUIs

31. října 2016 se konalo okresní kolo SŠ ve stolním tenise v tělocvičně V. ZŠ sídl. Vajgar v
Jindřichově Hradci. Družstvo chlapců SOŠ a SOU JH pod vedením Stanislava Pacholíka ze SOU
J. Hradec obsadilo celkové 4. místo.

Vybudování nezávislého topení ve cvičné kuchyni budovy Miřiovského 678

Listopad 2016
9. listopadu 2016 proběhl den otevřených dveří na všech pracovištích školy. Někteří žáci naší
školy se na chvilku zastavili v knihovně a už tam zůstali. Návštěvníci nevěřili, že situace není
nahraná.

11. listopadu 2016 v aule školy na pracovišti Jáchymova proběhl tradiční turnaj Pišqworky,
který je každoročně na škole pořádán a žáci školy se aktivně účastní. Fotogalerie z letošního
ročníku zde: http://www.pisqworky.cz/galerie/view/id/2765

11. listopadu 2016 se konal
MEMORIÁL MGR. KARLA SEDLÁŘ
v nové sportovní hale v Jindřichově
Hradci. Smíšené družstvo chlapců a
dívek ze SOŠ a SOU JH vedl Lukáš
Uher ze SOŠ JH. V tomto pietním

turnaji se naše škola umístila na 3. místě.

23. - 25. listopadu 2017 se v Českých Budějovicích konala tradiční akce nazvaná Vzdělání a
řemeslo, na které se mohou prezentovat firmy a školy. V letošním roce se jednalo o již 22.
ročník.
V rámci této výstavy proběhla prezentace školství všech úrovní, ukázky odborného výcviku a
soutěží, zařízení pro speciální školy, nadace, fondy, stipendia, učební pomůcky, zařízení,
učebnice a programy pro všechny stupně výuky, potřeby pro děti, vzdělávání dospělých,
distanční studium, rekvalifikace.
Naše škola se prezentovala ukázkami výrobků ze všech učebních oborů a představila taktéž
své maturitní obory včetně IT technologií, modelu železnice v rámci oboru "Provoz a
ekonomika dopravy, obor cestovního ruchu i nový maturitní obor "Mechanik strojů a zařízení,
který je otevřen od školního roku 2016-2017.

https://www.vcb.cz/kalendar/448-vzdelani-a-remeslo

2. – 3. listopadu 2016 Domažlický datel – 5. ročník (Gymnázium a OA
Mariánské Lázně)
soutěž v psaní na klávesnici PC pro žáky 2. ročníků a mladších talentovaných žáků

Závodili jsme za úzké spolupráce s těmi nejúspěšnějšími - Ing. Helenou Zaviačičovou
a panem Jaroslavem Zaviačičem.

Časový harmonogram na středu 2. 11. 2016
17:00–18:30 nepovinný bodovaný trénink soutěžících (30minutovek) pod vedením
Ing. Heleny Zaviačičové a p. Jaroslava Zaviačiče (vítěz obdrží diplom a cenu)

V jednotlivcích byli nejúspěšnější Patrik Olekšák, který vybojoval v silné konkurenci 3. místo
v trojkombinaci, 7. místo obsadil Jakub Pecháček, 14. byla Barbora Křenková, 25. skončila
Radka Šuňalová.

25. listopadu 2016 se uskutečnil maturitní ples tříd 4. B a 4. C v KC Jitka. K tanci a poslechu

hrála českobudějovická kapela Black Tower až do půlnoci, kdy proběhlo půlnoční překvapení
organizované žáky. Až do ranních hodin se poté žáci bavili se svými rodinami a přáteli při tanci
na reprodukovanou hudbu pod velením DJ Franty Jantače.

Prosinec 2017 – dokončení prací na opravě zdi – plotu v ulici Jáchymova, která byla
poškozena nabouráním automobilu.

8. prosince 2016 – exkurze Passau
Adventní Pasov - Exkurze do bavorského Passau se uskutečnila dne 8. 12. 2016 v rámci výuky
německého jazyka za účasti studentů z vybraných tříd.

Sluncem zalité malebné bavorské městečko, ležící na soutoku tří řek nedaleko od našich
hranic, se ukázalo ve své nádheře a typické adventní atmosféře. Dřívější sídlo biskupů nám
nabídlo velkolepou podívanou na historické skvosty, jimž vévodí chrám sv. Štěpána, a také
krásnou přírodní scenérii – soutok tří řek. Adventní trhy („Christkindelmarkt“) na náměstí sv.
Štěpána, spojené s nákupy vánočních dárků, byly příjemným rozloučením s tímto krásným
místem.

19. prosince 2016 - Předvánoční atmosféra

Leden 2017
Výzva: 2016
KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
Dva týdny v jiné zemi za načerpáním nových pracovních zkušeností. Čtrnáct dní plných
angličtiny, šílené dopravy, nových zážitků, památek, nákupů a britských „pubů“. I takto by se
dala shrnout naše dvoutýdenní stáž v multikulturním Londýně, které jsem se s dalšími 15
spolužáky ze 4. B a 4. C zúčastnila.
Během této stáže si každý z nás vyzkoušel na vlastní kůži používat angličtinu v běžném i
v pracovním životě a otestoval si svůj orientační smysl. Vyznat se totiž v plánku londýnského
„tube“, či chcete-li „undergroundu“, se zdálo na první pohled jako nadlidský úkol. Jakmile nám
však naše mentorka z ADC College - organizace, která projekt zastřešovala, vysvětlila veškeré
principy, naše obavy se vytratily.
Někteří z nás si v Londýně vyzkoušeli práci v charitativních obchodech, jiní na recepcích
v hotelu, v print centrech, reklamních a IT centrech, či dokonce v mateřské školce.
Díky této stáži jsme měli možnost poznat nové lidi, zkusit si komunikaci v angličtině a poznat
aspoň trochu multikulturní Londýn.
Byla to nabídka, která se neodmítá, protože celý projekt byl financován z grantů EU
z programu Erasmus+ a zároveň skvělá zkušenost, která nás jistě posunula dál.
Tímto bych chtěla za všechny, kteří se zúčastnili, poděkovat našim učitelkám - Mgr. Vokáčové,
Mgr. Šamalové, Mgr. Wirknerové a Ing. Voráčkové - za zdlouhavé papírování, které tento
projekt obnášel, ale i za podporu, kterou jsme občas potřebovali.
Kristýna Mendlová 4. B

31. ledna 2017 bylo vydáno pololetní vysvědčení.
Únor 2017
3. února 2017 – jednodenní pololetní prázdniny
6. – 10. února 2017 – jarní prázdniny
20. února 2017 se studenti účastnili anglického divadla Peter Black, kde si mohli ověřit, jak
dobře rozumí anglicky mluvenému programu.

Březen 2017
Na jaře 2017 proběhly volby do školské rady
2. března 2017 se konalo okresní kolo SŠ chlapců ve florbale v Městské sportovní hale v
Jindřichově Hradci. Družstvo chlapců pod vedením Ondřeje Bušty (3.roč. SOŠ) získalo trofej za
celkové 3. místo.

7. března 2017 se uskutečnilo okresní kolo SŠ dívek ve florbale v tělocvičně TJ Slovan

Jindřichův Hradec. Družstvo dívek pod vedením E. Němcové (KČ3, SOU JH) obsadilo celkové 2.

místo a zajistilo si účast v KRAJSKÉ soutěži.

17. března 2017 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Matematický klokan. Soutěže se

zúčastnilo 26 soutěžících v kategorii Junior a 10 soutěžících v kategorii Student.

P.č. Příjmení a jméno

Třída

Body

P.č Příjmení a jméno

Třída

Body

1 Hejda Pavel

1C

56

1 Zeman Dominik

3.Ac

35

2 Bastl Petr

2.abC

43

2 Šteflíček Martin

4.C

35

3 Novák Patrik

1C

42

3 Dvořák David

4.B

34

21. března 2017 se v tělocvičně TJ Slovan v Jindřichově Hradci uskutečnilo krajské kolo

SŠ dívek ve florbale. Dívky pod vedením E. Němcové (KČ3, SOU JH) skončily na celkovém 5.
místě.

28. března 2017 proběhlo Krajské soutěže v grafických předmětech na OA v J. Hradci účastníci Lenka Deverová a Eva Batistová z 3. Ab.

SILOVÝ ČTYŘBOJ - otevřené KRAJSKÉ kolo SŠ se uskutečnilo 27. 3. 2017
v tělocvičně TJ Slovan Jindřichův Hradec. Naše škola soutěžila v kategorii družstev i
jednotlivců. Družstvo chlapců získalo příčku nevyšší. Také jednotlivci Josef Klíma (1.C SOŠ) a
Eva Němcová (KČ3 SOU) získali zlatou medaili a diplom. Účast na Republikovém finále v
Karviné naše škola z logistických důvodů nevyužila. K vynikajícím výsledům GRATULUJEME!!!

Duben 2017
6. dubna 2017 – proběhla písemná MZK třídy 4. B
18. dubna 2017 - HOKEJBAL PROTI DROGÁM - okresní kolo se konalo 18.4.2017 na
hokejbalovém hřišti u VI. ZŠ na Sídlišti Hvězdárna v
J.Hradci. Družstvo chlapců obsadilo celkové 2. místo a
zajistilo si účast v krajském kole.

20. dubna 2017 absolvovali třetí a čtvrté ročníky každoroční Poslední zvonění&pasování :)
Google

Photos
https://goo.gl/photos/W55xMn7PAkWYmeZk8

FLORBAL - REPUBLIKOVÉ FINÁLE J. Hradec. Naše škola získala čestné členství v účasti

na REPUBLIKOVÉM FINÁLE ve FLORBALE, konaném 24.-25.4.2017 v Městské sportovní hale v
Jindřichově Hradci. Slavnostní zahájení je 24.4.2017 v 10:00. Družstvo chlapců pod vedením
Ondřeje Bušty (3.AB SOŠ) zahajuje soutěž prvním zápasem s Mladou Boleslaví v 10:30 (sraz
účastníků v 9:40 v hale). Zveme studenty, pedagogy a širokou veřejnost na tuto mimořádnou
sportovní událost.

Květen 2017
5. května proběhl studentský svátek Majáles 2017, SOSU.CZ v tématice "Robin Hood"
FB galerie Josef Böhm
https://goo.gl/pOv5aJ

Červen 2017
2. června 2017 proběhlo za hudebního doprovodu v kapli sv. Maří Magdalény v Jindřichově
Hradci slavnostní předávání maturitních vysvědčení tříd 4. B a 4. C. Moderování celé akce se
ujala Mgr. Magda Vokáčová. Po slavnostním uvítání se slova ujal ředitel školy Mgr. Karel
Chalupa a povzbudil absolventy v jejich dalších životních krocích. Následovalo předávání
samotných vysvědčení a závěrečné fotografování.
Fotogalerie zde: https://hradeczije.cz/fotil-lukas-predavani-maturitniho-vysvedceni-sos-soukapli-sv-mari-magdaleny/

18. června 2017 – 1. července 2017

Výzva: 2016
KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
Zahraniční pracovní stáže se účastnila druhá skupina žáků, mezi nimiž byli i 4 žáci učiliště.
Všichni si v této zkušenosti vedli náramně dobře. Na pomoc jsme s sebou měli i Panenku
Zahradníka, která jezdí s účastníky projektu Erasmus+ různě po světě a na svých
instagramových profilech různě ukazuje, co se v rámci stáže může všechno vytvářet. Žáci na

závěr dostali certifikát o absolvování zahraniční stáže, který jim může být nápomocný při
hledání zaměstnání v budoucnu.

Foto z

19. dubna 2017 - proběhlo fotografování tříd a pracovníků školy v tělocvičně školy

kvůli špatnému počasí. Fotografoval Milan Havlík.

Na shledanou v novém školním roce 2017 - 2018

