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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy:  Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 

Identifikátor:  600 008 487 

Sídlo školy: Friedova1469, 393 01 Pelhřimov, skola@spssou-pe.cz 

IČO:   144 50 470 

Web školy:  www. spssou-pe.cz 

Zřizovatel:  Kraj Vysočina,  Žižkova 57, 587 33  Jihlava 

Odloučená pracoviště:Pelhřimov - Friedova 1092, Komenského 1467, Růžová 34, 

   Solní, Slovanského bratrství 2135, Křemešnická 298, 

   Kamenice nad Lipou - Masarykova 410, Masarykova 628,  

   Lhotecká 761,Za Kulturním domem 713 

Charakteristika školy: 

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov je víceoborovou střední školou 

zaměřenou na výchovu a vzdělávání ve strojírenských, elektro, dřevo, zemědělských oborech a 

oborech služeb. Vzdělávání zajišťuje v oborech různé náročnosti – od tříletých učebních 

(včetně denního a dálkového nástavbového studia pro absolventy těchto oborů) až po 

náročné čtyřleté maturitní obory. 

Hlavní činnost školy je vymezena §57 zákona 561/2004 Sb. a jeho prováděcími předpisy.  

Spočívá v poskytování středního vzdělání žákům školy, a to střední vzdělání s výučním listem a 

střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

Kromě toho má škola ve zřizovacích listinách vymezenu doplňkovou činnost, kterou provozuje 

na základě živnostenských oprávnění. Přehled uvádí činnosti stanovené zřizovací listinou pro 

doplňkovou činnost školy a jejich aktivitu: 

• Hostinská činnost  
• Opravy silničních vozidel 
• Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 
• Provozování autoškoly 
• Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin 
• Rozvod tepelné energie 
• Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

(obory č. 1, č. 31, č. 45, č. 55 a č. 72) 
 



 

 

Vedení školy:  Ředitel – Mgr. Pavel Hlaváček 
    

Zástupci ředitele pro teoretické vyučování  

Ing. Jiří Hadrava (statutární zástupce) 

Ing. Jaroslav Hejda 

Ing. Marcela Křížková 

Zástupce ředitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

Ing. Zbyněk Rychecký 

Hlavní ekonomka – Ivana Martínková 

Školská rada:devítičlenná 

zástupci zřizovatele: MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. Radka Vítů, Ing. Josef Kuklík, 

zástupci rodičů: pí. Petra Kargerová, pí. Leona Smrčková, Mgr.Bc. Luboš Jakoubek 

zástupci školy:  Ing. Rostislav Kostka – předseda, Jiří Hašek, Mgr. Tomáš Jirsa 

studijní obory:denní studium 

1820M01 – Informační technologie 

2341M01 – Strojírenství  

2345M01 – Dopravní prostředky 

2345L01 –  Mechanik seřizovač 

2641L01 –  Mechanik elektrotechnik 

3143L01 –  Oděvní technik 

3341L01 –  Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 

 

 

 

 

2. Přehled oborů vzdělání  
 

    



 

 

učební obory: denní studium 

2351H01 – Strojní mechanik 

2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel 

2651H01 – Elektrikář 

3356H01 – Truhlář 

4151H01 – Zemědělec-farmář  

4155H01 – Opravář zemědělských strojů    

6951H01 – Kadeřník 

nástavbové studium: denní a dálkové studium 

6441L51 – Podnikání  

3. Personální a materiální zabezpečení školy 

Ve školním roce 2012/2013 měla SPŠ a SOU Pelhřimov po spojení se SŠ Kamenice nad Lipou 

od 1. 1. 2013 159 zaměstnanců. Z výše uvedeného počtu bylo 95 pedagogických pracovníků 

školy, zbývajících 63 zajišťovalo provoz školy (ekonomickou, mzdovou, organizační agendu, 

počítačovou síť, úklid, údržbu, provoz školy, odborného výcviku. 

Seznam pracovníků SPŠ a SOU Pelhřimov ve školním roce 2012/2013 je v příloze č. 1. 

Škola sdružuje: 

Střední odborné učiliště – kapacita 855 žáků 

Střední průmyslová škola – kapacita 450 žáků 

Domov mládeže – kapacita – 210 lůžek 

Školní jídelna – kapacita 1 620 stravovaných 

Teoretické vyučování má v současné době k dispozici 42 učeben s 960 učebními místy. 

Praktické vyučování a odborný výcvik probíhá ve 28 dílnách. Odborná učebna CNC má 12 

pracovišť pro výuku CNC programování pro obory Mechanik seřizovač a Strojírenství. Odborná 

učebna Měření je vybavena 12 pracovišti pro výuku měření pro obory Mechanik seřizovač a 

Strojírenství. Dále je plně vybavena dílna autoservisu, kde probíhá praktická výuka oboru 

Dopravní prostředky a Mechanik opravář motorových vozidel. Ostatní odborné učebny a dílny 

jsou využívány pro konkrétní oborové zaměření. Pro ubytované žáky je k dispozici kapacita 

152 lůžek na dvou domovech mládeže v Kamenici nad Lipou a Pelhřimově. Ubytovací kapacita 

byla, vzhledem nižšímu zájmu žáků o ubytování, snížena v rámci doplňkové činnosti. Ostatní 



 

 

lůžka byla částečně využita pro ubytování různých zájemců (např. pracovníci stavebních firem, 

obchodní zástupci apod.). 

Na začátku a v průběhu školního roku 2012-2013 se uskutečnilo pro vytvoření kvalitnějších 

podmínek pro studenty, žáky a zaměstnance školy několik stavebních akcí. V budově školy 

Friedova a domově mládeže Friedova, byla provedena celková rekonstrukce výtahů. Další akcí 

byla výměna podlahy v malém sále tělocvičny. V budovách Friedova, Růžová došlo k celkové 

obměně interiérů chodeb, tříd, kabinetů vyučujících. V závěru školního roku začala příprava na 

celkovou rekonstrukci školní jídelny a kuchyně. Tyto akce byly financovány z investičních a 

provozních prostředků školy a investičních prostředků zřizovatele. 

4. Přijímací řízení 

Kritéria přijímacího řízení jsou v příloze č. 2 

Stav žáků v oborech studia k 31. 8. 2013   

Kód oboru Název oboru Počet žáků Forma studia  

18-20-M/01 Informační technologie 22 denní 

23-41-M/01 Strojírenství 15 denní 

23-45-M/01 Dopravní prostředky 11 denní 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik  10 denní 

31-43-L/01 Oděvní technik  8 denní 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač  11 denní 

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby  6 denní 

23-51-H/01 Strojní mechanik  9 denní 

26-51-H/01 Elektrikář 11 denní 

33-56-H/01 

69-51-H/01 

23-68-H/01 

41-51-H/01 

41-55-H/01 

Truhlář 

Kadeřník 

Mechanik opravář motorových vozidel 

Zemědělec-farmář 

Opravář zemědělských strojů 

13 

32 

17 

10 

26 

denní 

denní 

denní 

     denní 

denní 



 

 

64-41-L/51 

 64-41-L/51 

Podnikání 

Podnikání 

62 

28 

denní 

dálkové  

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

V souvislosti s evaluací a zpětnou vazbou výsledku vzdělávání studentů a žáků, bylo mimo 

tradičních interních způsobů hodnocení využito i externích prostředků hodnocení. V rámci 

maturitního tréninku – SCIO – v on-line podobě využilo možnosti ověření svých znalostí všech 

6 maturitních tříd. V pilotním projektu KLIKA – SCIO – v on-line podobě si 4 třídy tříletých 

učebních oborů ověřily pracovní kompetence, matematické a finanční myšlení v praxi a 

porozumění textu a práci s informacemi. 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků využívala škola především instituce k tomuto 

účelu zřízené. Národní institut pro další vzdělávání, pracoviště Jihlava, Vysočina Education, 

pracoviště Jihlava, Kraj Vysočina. 

Tyto organizace nabízely řadu vzdělávacích aktivit na různá témata. Např. změny ve školské 

legislativě, změny v organizaci nové maturitní zkoušky, přihlašování a řízení projektů 

financovaných z evropských fondů, extrémismu, antisemitismu, vzdělávání vedoucích 

pracovníků, ekologické výchovy, etické výchovy, finanční gramotnost. Dále se pedagogové 

vzdělávali v oblasti cizích jazyků, matematiky, českého jazyka a dalších všeobecně vzdělávacích 

předmětů. 

Učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku a praktického vyučování se 

zúčastňovali a využívali aktivit pořádaných odbornými firmami a spolupracujícími sociálními 

partnery, hospodářskou komorou, národním ústavem odborného vzdělávání, asociacemi 

střední ch průmyslových škol, škol venkovského prostoru, kadeřnic a kosmetiček. 

Přehled vzdělávacích akcí je v příloze č. 3. a příloze č. 4 

7. Prevence sociálně patologických jevů 

Zhodnocení sociálně patologických jevů na SPŠ a SOU Pelhřimov za školní rok 2012/2013 

o ve školním roce byly realizovány všechny plánované aktivity pro žáky 
 

o v úvodu školního roku proběhl adaptační kurz pro první ročníky „M a L“ oborů 
 

o pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracovali při plnění cílů, dále probíhala spolupráce 
s odbornými institucemi (odborníky z PPP, z NIDV Jihlava a Pelhřimov, Education Jihlava) 

 
o metodik primární prevence a výchovný poradce, pedagogičtí pracovníci se účastnili 

školení a seminářů z problematiky sociálně patologických jevů dle nabídky 
 

o školní metodik úzce spolupracoval s třídními učiteli na zachycování varovných signálů ve 
vztazích ve třídách a úzce spolupracovali s rodiči žáků, využívali osobní i elektronickou 
komunikaci 

 



 

 

o žáci se zapojili do projektů jako „72 hodin – Ruku na to!“, „ Čistá Vysočina“, mnohé o 
domácím násilí se dozvěděli při návštěvě z krizového centra v Jihlavě a také při 
přednáškách o sebeobraně a prevenci kriminality, při přednášce „Drogy“, uskutečnil se 
seminář na téma Finanční gramotnost a Estetická výchova 

 
o během školního roku výchovná komise řešila zejména záškoláctví, klima tříd, 

monitorováni byli žáci s problémovým chováním  
 

Zhodnocení práce výchovného poradce na SPŠ a SOU Pelhřimov za školní rok 2012/2013 

o výchovná a kariérová poradkyně žákům a studentům poskytovaly informace o 
možnostech dalšího studia – nástěnka, internetové stránky školy, osobně, řešily s žáky 
přihlašování k dalšímu studiu  

 
o žákům se SPU byly vytvořeny vzdělávací podmínky 

 
o na základě podkladů z PPP byly vytvořeny podmínky pro maturující žáky 

 
o ve spolupráci s pedagogickými pracovníky a Hodinou „H“ výchovná poradkyně zapojovala 

žáky do projektů multikulturního vzdělávání jako prevenci proti xenofobii, rasismu a 
intoleranci 

 
o škola se zúčastnila festivalu Jeden svět na školách 
o vzájemná spolupráce s odbornými institucemi (ÚP Pelhřimov, PPP Pelhřimov) 
o na úrovni byla prezentace školy na veřejnosti, výstavách, burzách škol, náborové akce 

školy - Projektové dny, na Festivalu rekordů a kuriozit 

 
8. Česká školní inspekce 

 Ve školním roce 2012/2013 provedla ČŠI v termínu 20. 6. 2013 kontrolu, zaměřenou na 

dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, 

vykonávaná podle §174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem kontroly bylo ukončování středního vzdělání v oboru vzdělání 33-56-H/01 Truhlář 

závěrečnou zkouškou. Příprava a organizace závěrečných zkoušek podle ustanovení § 74 odst. 

1, 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 2, 3 a 4 a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o 

ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání 

v konzervatořích absolutoriem. 

 

 

 



 

 

 

9. Spolupráce se sociálními partnery 

 Škola v průběhu školního roku spolupracovala s řadou sociálních partnerů. K hlavním 

partnerům školy patřily partnerské firmy, zaměstnavatelé v regionu, Úřad práce a 

hospodářská komora. 

 V rámci spolupráce se zaměstnavateli byla pozornost zaměřena na realizaci praktické 

výuky, odborného výcviku a exkurzí na provozních a smluvních pracovištích zaměstnavatelů a 

podpory výuky ve škole ze strany zaměstnavatelů. Mezi nejvýznamnější partnery patřily ve 

strojírenských oborech: AGROSTROJ Pelhřimov, EDSCHA Automotive Kamenice nad Lipou, 

CONTEG Pelhřimov, Pacovské strojírny, Detail Žirovnice, v oborechzpracovánídřeva: DDL 

Lukavec, PROFIL nábytekHumpolec, FORSACE Pelhřimov, Truhlářství Kos Pacov, DH 

DekorHumpolec; v textilních oborech: LIWA  Pelhřimov, Ladislav Larva Relay Pelhřimov; 

v elektrooborech: ELPE Pelhřimov, HKH Pelhřimov, MVK Humpolec; v oborech silniční doprava 

a mechanik opravář motorových vozidel: EDSCHA Automotive Kamenice nad Lipou, FORD 

FOPO Pelhřimov, Autoservis Benda Počátky, AUTO Racek Humpolec, SOME Jindřichův Hradec, 

TRUCK  SERVICE Kratochvíl Jindřichův Hradec, AUTO SERVICE SOUČEK  Jindřichův Hradec, 

MOTO Zeman Lásenice, AUTO SERVICE Sviták Jindřichův Hradec; v 

oboruopravářzemědělskýchstrojů a zemědělec-farmář: SOME Jindřichův Hradec, EDSCHA 

Automotive Kamenice nad Lipou, ZD Kamenice nad Lipou, AMADEUS FIN Kamenice nad Lipou; 

v oboru kadeřník: kadeřnictví  STYL Pelhřimov, Dáša Lamačová Jindřichův Hradec, Vlasta 

Králová Dačice, kadeřnictví Eva Jindrová Humpolec; v oborech informační technologie: JH 

COMP J. Hradec, Agrostroj Pelhřimov, CORA computer Třešť, STAMPI Pelhřimov a další 

nejmenované spolupracující firmy, které umožnily praxi a exkurze na svých pracovištích.  

Spolupráce s Úřadem práce Pelhřimov byla zaměřena na rekvalifikace registrovaných 

nezaměstnaných a předávání informací budoucím absolventům naší školy. Projekty s 

hospodářskou komorou umožňují potřebnou prostupnost spolupráce školy a firem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Aktivity a prezentace školy 

Škola pořádá každoročně mnoho akcí pro veřejnost, pro žáky základních škol, mateřských školy děti z 

Dětského domova v Kamenici nad Lipou. 

• Projektové dny pro ZŠ v regionu září, říjen, Dny otevřených dveří v měsících listopad, prosinec 
a leden 

• Mikulášská nadílka v DD Kamenice n.L. v prosinci, Ekologickou soutěž pro žáky základní školy 
v Kamenici n.L. 

• Autoškola – kurzy pro veřejnost skupiny T, C, E 
• Ubytovací služby pro veřejnost, Stravovací služby pro veřejnost a partnerské podniky 
• Doškolovací kurzy  - Svářečská škola – 3 metody, rekvalifikační kurzy ve spolupráci s Úřadem 

práce 
• Čistá Vysočina 2012, 72 hodin RUKU NA TO – ekologické aktivity spojené s udržováním 

pořádku 
• Ve spolupráci s Městskými úřady, partnerskými firmami, vydavatelstvím ProfiPress, 

hospodářskou komorou  - zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných Městskými 
úřady v Pelhřimově a Kamenici nad, Dny otevřených dveří Agrostroj Pelhřimov, Edscha 
Automotive Kamenice nad Lipou 

• Techagro BRNO–spolupráce s firmami na přípravě expozic a prezentaci strojů, Den SOME 
v Kamenici nad Lipou, Den Zemědělce v Kámeni, Den Kverneland – Ovčáry 

• Účast na regiontour Brno ve spolupráci s Městem Kamenice nad Lipou  
• Mladý Tvorca Nitra 2011 – přehlídka škol Slovenska a odborných škol Kraje Vysočina 
• Prezentace školy na burzách, mozaikách a prezentačních akcích pořádaných Úřady práce a      

Hospodářskými komorami:Řemeslo a vzdělání České Budějovice, Burza škol Tábor, Burza škol 
Havlíčkův Brod, Burza škol Jindřichův Hradec, Mozaika škol Pelhřimov, Burza škol Jihlava 

• Lyžařský kurz pro žáky 1. ročníků doplněný o zájemce z vyšších ročníků –  Roháče-Kubínská 
hola Slovensko, Krkonoše –Ludvíkova bouda – týdenní kurz 

• Tělovýchovný týden pro žáky 2. ročníků – zaměřený na cykloturistiku, vodní turistiku, pěší   
turistiku,  s pobytem v přírodě – Cyklokemp Staré Město pod Landštějnem 

• Pronájmy společenského sálu – pohybové aktivity, společenské aktivity,  
• Pronájmy školní tělocvičny – pohybové aktivity pro ženy, sportovní oddíly, mimoškolní aktivity 
• Účast na Mistrovství ČR v soutěžní orbě s významnými úspěchy a reprezentací České republiky, 

jako jedna z pěti škol zaměřených svými obory na zemědělství 
• Účast na všech odborných soutěžích s oborovým zaměřením školy, krajská a národní kola 
• Škola byla zapojena do celostátního projektu IQ- industry. Projekt podporuje spolupráci mezi   

průmyslovými firmami zaměřenými na automobilový průmysl a odborným školstvím.   
• Projekt MKV-400x – projekt pro roky 2009 – 2012 na téma soužití s cizinci – Ostrov a rodina od 

vedle, Díky že se ptáte a Cesty romské hudby k problematice multikulturní výchovy  
interkulturní  komunikace 

• Lektorská činnost učitelů odborných předmětů – technické kreslení a další odborné předměty,  
• projekt  Enersol zabývající se alternativními zdroji energií – projektové práce studentů 
• Spolupráce na pořádání a zajištění akcí s Kulturním zařízením města Pelhřimov,Kulturním 

zařízením města Kamenice nad Lipou, Hodinou „H“, Agenturou dobrý Den, Domem dětí a 
mládeže – „Pelhřimov – město rekordů“, „ Hračkobranní“, „Novákovské dny“, „Dívka roku“, 
atd. 

• Organizace a pořádání „Jarního Turnaje Mistrovství ČR ve hře CARROM“ 2013, pod záštitou 
radní Kraje Vysočina  

• Organizace a pořádání krajského kola v odborných dovednostech oboru Truhlář 

• Velikonoční mezitřídní turnaj ve sportovních hrách 



 

 

• Kurz sebeobrany 
• Vánoční mezitřídní turnaj ve sportovních hrách 

 

Výsledky a úspěchy na soutěžích: 

o Krajská soutěž „Internet - se mnou se bát nemusíš“ - 1. místo - v tématu stolní hra, 2. 
místo - v tématu webová stránka 

o Krajské kolo souteže Prezentiáda 2013 - Mistrovství CR středních škol v prezentačních 
dovednostech - účast 

o ECDL certifikáty - v loňském školním roce 5 studentů - všichni úspěšní 
o dále studenti IT úspěšně navrhovali desky a diplomy pro školu a úspěšně prezentovali 

školu i obor při projektových dnech, dnech otevřených dveří, mozaikách... a dalších 
akcích 

o Corny Cup – OK - 3. místo  
o Přespolní běh - OK – 1. místo, KK – poslední 
o Pohár Josefa Masopusta – OK – 1. místo, KK – 4. místo 
o Futsalová liga – postup z 1. kola, z 2. kola jsme nepostoupili 
o Florbal – OK – 5. místo 
o Kuželky – 1. a 2. místo 
o Volejbal – OK - 2. místo 
o Martin Dejmek – 3. místo v juniorech Mistrovství SR a ČR v silniční cyklistice 
o  Soutěž "Truhlář roku 2012"  Č. Budějovice    7. a 9. místo, celkově 7. místo  
o 10. ročník krajské soutěže oboru Truhlář        1. místo   
o soutěž SUSO oboru Truhlář Č. Budějovice       2. místo 
o SOUT  Chotěboř Kovo Junior 2013    3. místo 
o Soutěž Programování a obsluha CNC strojů   7. místo 
o Řemeslo Vysočiny 2013  
       - slaboproud                   1. místo a 7. místo, celkově 1. místo 

                    - silnoproud                   6. místo a 12. místo, celkově 7. místo 

o Mistrovství republiky mladých kadeřníků Harmonie 2012 
o Soutěžní přehlídka společenských účesů v souvislosti s jarním turnajem Mistrovství ČR 

ve hře Carrom  
o Soutěž žáků 2. ročníku oboru Kadeřník 
o Soutěž MMT ČR a Hairdresser open 2012 Jihlava  
o Mladý módní tvůrce ČR 2012 účast studentky oboru Oděvní technik  
o Krajské kolo ENERSOL 2013      3. a 4. místo 

o Národní kolo jízdy zručnosti 5. místo 

o Národní kolo jízdy zručnosti 6. místo 

o MR v orbě jednostranným pluhem 11.(abs.)/7.(jun.) 

o MR v orbě oboustranným otočným 
pluhem 

 
3. (abs.)/ 2. (jun.) 
 

o Futsalová liga 4.místo 

o Automechanik Junior 2013 11. místo 

o Vel. turnaj ve florbal 4.místo 



 

 

o Zemědělská olympiáda 2013 7. místo 

o Zemědělská olympiáda 2013 15. místo 

o Zemědělská olympiáda 2013 28. místo 
o Mezinárodní soutěž svařečů - Metoda 

111 16. místo 
o Mezinárodní soutěž svařečů - Metoda 

135 8. místo 

o Opravář zemědělských strojů 2013 29. místo 

o Jízda zručnosti s traktorem a vlekem 13.místo 

o Jízda zručnosti s traktorem a vlekem 20.místo 

o Jízda zručnosti s traktorem a vlekem 22.místo 
 

Již bývalí studenti školy oboru Mechanik seřizovač-mechatronik Lukáš Havel a Jiří Semorád získali 

Cenu města Pelhřimova v kategorii „Žáci“za 1. místo v celostátní soutěži v mechatronice, která se 

konala ve firmě Festo Praha. 

Škola v areálu odborného výcviku v Křemešnické ulici pořádala ve spolupráci s Vysočina 

Education soutěž pro žáky 8. tříd základních škol  " O nejlepší výrobek ze dřeva ". Soutěže se 

zúčastnilo 12 žáků ze 3 základních škol z okresu Pelhřimov, ZŠ Kamenice nad Lipou, ZŠ Pacov 

Náměstí a ZŠ Pacov Za branou. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Certifikace školy - škola si i nadále udržuje úroveň ratingu stupně „B„ tj. spolehlivá instituce 

dosahující trvale dobrých vzdělávacích výsledků a tedy dobré parametry pro všechny vzdělávací 

programy. V letošním školním roce požádalo o vydání certifikátu několik žáků. Cena certifikátu je cca 

40 EUR, jeho anglický překlad do českého jazyka. Využití certifikátu nabývá na významu v souvislosti 

s dalšími doklady o absolvování oboru a tím lepším uplatněním na trhu práce.  

Autoškola  

Třída 

Skupina 

Počet 

žáků 
Dokončilo Prospělo Neprospělo 

Procento 

úspěšnosti 

Z toho neprospělo 

PPV OUV PJ 

2M  T 25 21 18 3 85,7 % 3   

3A  B 26 24 18 6 75,0 % 1  6 

3A  C 14 12 8 1 66,6 %   4 

3M  B 17 17 16 1 94,1 %   1 

3M  C 

4STD B 

20 

25 

14 

25 

13 

25 

1 

0 

92,8 % 

100 % 

  1 

 

Celkem 127 113 93 12 85,7 % 4  12 

 

Svářečská škola 

Svářečská škola slouží k získání svářečského průkazu, osvědčení s celostátní platností jak pro 

žáky SPŠ a SOU Pelhřimov, tak pro zájemce z řad podniků, Úřadu práce a jiné. Ve školním roce 

2012/2013 bylo otevřeno 14 kurzů v počtu účastníků: 

Základní kurz svařování v ochranné atmosféře ZK 135.1 – 57 účastníků (7 neuspělo), 

Základní kurz svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou ZK 111 1.1 – 

 34 účastníků (2 neuspěli) 

Základní kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem ZK 311 1.1. – 39 účastníků (2 neuspěli) 

Základní kurz elektrickým obloukem v ochranné atmosféře Argon ZK 141 – 10 účastníků 

Základní kurz pájení měděných trubiček ZK 912 31 – 2 účastníci 

Dalších 7 účastníků bylo vyškoleno na zaškoleného pracovníka (3 na tvrdé pájení měděných 

trubiček ZP 912-2 31 a 4 na řezání kyslíkem ZP 311-2 1.1 

Zkoušky svářečů dle ČSN EN 287-1 a 9606-2-získalo 14 svářečů 

V periodickém doškolení a přezkoušení svářečů podle ČSN 050705 514 svářečů a v ostatních 

metodách  



 

 

 
Hodnocení aktivit na DM SPŠ a SOU Pelhřimov ve školním roce 2012 – 13 

 
Hodnocení vychází z dokladů zpracovaných podle celkové evidence akcí. Volnočasové 

aktivity jsou zapracovány do ročního plánu práce školy a rozděleny podle příslušných oblastí, 
současně jsou rozděleny podle úseků, které jednotlivou akci uspořádaly. V hodnocení nejsou 
zahrnuty akce výchovného poradenství – tyto jsou samostatně evidovány. Protidrogová 
prevence je za úsek výchovy mimo vyučování zahrnuta ve vzdělávacích akcích. Celkově 
dochází k započítávání mimoškolních aktivit na akce: 
- domov mládeže - sport 
- domov mládeže - kultura a vzdělávání  
(okresní a krajské soutěže pro DM nebyly organizovány- z důvodu nedostatku finančních 

prostředků) 

Domov mládeže – sport, 470 akcí, 1460 žáků 

Stále pokračuje úbytek kolektivních sportů a nárůst individuálních sportů. Celkově však ubývá 

sportovních aktivit žáků a přibývá pasivní sledování. Celkový nezájem žáků nelze doplnit 

počtem aktivit s nižší účastí. V hodnocení jsou zahrnuty i zájmové sportovní kroužky. 

Významný podíl výpadku žáků mělo snížení počtu vychovatelů. Zároveň není již takový prostor 

pro větší akce z důvodů nedostatku finančních prostředků.  

Domov mládeže – kultura a vzdělávání, 1026 akcí, 9317 žáků 

Kulturní a vzdělávací akce významně ovlivnil nárůst internetu dostupností  wifi na pokojích. 

Významně se zvýšil počet zapojených žáků. V souvislosti se změnami v režimu dne   postupuje 

úbytek  žáků –souvisí s počty vychovatelů.  Opět narostlo pouze pasivní sledování 

videoprogramů, PC, televize, počítače, kino. Významný pokles je i u akcí, pořádaných jinými 

organizacemi-knihovna, Mě KS, muzeum.  

Zájmové kroužky 
Celkové počty jsou zahrnuty v kulturních a sportovních akcích - celkem 8 kroužků. Zajištění 

zájmových kroužků úzce souvisí s nízkým počtem vychovatelů.  

Celkem akcí za školní rok: 1496, 10 835žáků 

Závěr 
Oproti loňskému roku je nižší počet celkových aktivit s nižším počtem zapojených žáků. 

Celkově se projevuje úbytek finančních prostředků na akce – soutěže DM regionu, snížený 

počet vychovatelů a podstatně nižší počet žáků na DM. Program výchovného poradenství je 

hodnocen samostatně. Celkově mírně klesá počet sportovních aktivit včetně soutěží, 

souvisejících s nižším počtem ubytovaných žáků.  V porovnání k loňskému roku se snížil 

celkový počet zapojených žáků.  

 



 

 

11. Zapojení školy do rozvojových programů 

mezinárodní: 

Česko-německý fond budoucnosti -- výroba dřevěných her pro děti, výměnný pobyt studentů, 

každoroční aktivity obou škol výměnné pobytové praxe žáků oboru truhlář a operátor 

dřevařské a nábytkářské výroby s partnerskou školou v Hombergu (Německo), výroba výrobku 

ze dřeva, který je darován organizacím v Pelhřimově a v Hombergu (nemocnice, mateřské a 

základní školy 

Leonardo da Vinci – výměnné praxe žáků v oblasti zemědělství s polskou školou ZSP 

Nieťažkowo 

národní: 

OPVK – Inovace ve výuce odborných předmětů - aplikace RVP do ŠVP – tvorba testů a skript, 

tento projekt má dvě části - v první části se zaměřuje na inovaci praktické výuky CNC 

programování, teoretické výuky v oblasti CAD/CAM, teoretické výuky praktické části předmětu 

Elektrická měření a Elektrotechnika, vzniknou nové nebo inovované materiály odpovídající 

současnému vybavení školy v závislosti na aplikace ŠVP do výuky, druhá část je zaměřena na 

pořízení a aplikování nového programu, pomocí kterého budou testováni žáci podporovaných 

oborů 

OPVK – Peníze středním školám – šablony - tvorba DUM - digitální učební materiály, finanční 

gramotnost, zlepšení materiálního vybavení školy 

Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků – vyhlásila HK Jihlava - 3 moduly proškolení 

pedagogů - Sociální dovednosti a efektivní komunikace, Pedagogické kompetence a klíčová 

dynamika, Sebeprezentace a autentická profesionalita pedagogického pracovníka  

OPVK – Zvýšení odborných kompetencí učitelů v profilových zemědělských předmětech 

vyhlášeno MZE ČR a Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru – tvorba 

odborných vzdělávacích dokumentů a vzdělávání učitelů v zaměření na rostlinnou a živočišnou 

výrobu 

UNIV 3 – projekt pro střední školy při proměně v centra celoživotního učení, která budou 

nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího 

vzdělávání pro dospělé 

ENERSOL – program environmentálního vzdělávání - úspory energií, obnovitelné zdroje 

energií v soutěžních projektech studentů 

SCIO – zajištění testování a dalších evaluačních nástrojů, „KLIKA“ 

OPVK – Od myšlenky k výrobku I. – zajištění finančních prostředků na modernizaci strojového 

vybavení technických středních odborných škol – vyhlášeno Krajem Vysočina 



 

 

Okna technickým oborům dokořán – vyhlášeno Vysočina Education a HK Jihlava - cílem 

projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických a řemeslných oborů a vytvoření 

podmínek pro zvýšenou motivaci žáků základních škol ke vzdělávání v těchto oborech  

HAIR – Vocational Languagesfor Hairdressers and Cosmeticians – podpora učitelů jazyků 

kadeřnických oborů a připravit pro ně a jejich žáky vysoce kvalitní vzdělávací materiály 

OPVK – Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost – vyhlášeno MŠMT ČR, partner 

projektu Kraje Vysočina- spolupráce se základními školami v přírodovědných a technických 

předmětech, realizace mimoškolních aktivit, zájmové činnosti pro studenty a žáky SŠ a ZŠ 

 

12. Základní údaje o hospodaření 

Výsledky hospodaření za rok 2012 jsou přílohou výroční zprávy pod č. 5 

 

13. Základní vize školy 

Vytvořit institucionálně významnou a potřebnou školu pro region Pelhřimovska, centrum 

vzdělávání s širokou nabídkou studijních a učebních strojírenských oborů, dřevozpracujících 

oborů, elektro oborů, zemědělských oborů, oborů služeb a vzdělávání dospělých. 

Vytvořit komplexní vzdělávací zařízení s teoretickou výukou, praktickou výukou, ubytováním, 

mimoškolními aktivitami a stravováním. 

Vytvořit žákům, učitelům příznivé, přátelské a bezpečné prostředí ve škole, zajistit moderní 

prostory a vybavení ve spolupráci se zřizovatelem a sociálními partnery. 

Pro zvýšení kvality vzdělávání stabilizovat pedagogický sbor, vyšší otevřeností vůči rodičům a 

ve spolupráci se zaměstnavatelskou sférou, samosprávou města Pelhřimova a Kamenice nad 

Lipou zvýšit prestiž školy a zájem o nabízené obory. 

Pro zlepšení a stabilizaci ekonomických podmínek školy využít maximálně kapacit výukových 

prostor pro teoretické a praktické vyučování na obou pracovištích v Pelhřimově a Kamenici 

nad Lipou, stravovacích prostor (realizace rekonstrukce školní jídelny), a účast v projektech 

nabízených regionálními a národními operačními programy nebo projekty z evropských fondů. 

Poskytnout žákům všeobecný rozhled na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, připravit je 

pro vysokoškolské vzdělávání, další typy terciálního vzdělávání, profesní specializaci i pro 

občanský život 

Po spojení SPŠ a SOU Pelhřimov a SŠ Kamenice nad Lipou k 1. 1. 2013 vytvořit instituci 

s komplexní vzdělávací nabídkou navazující na potřeby regionu Pelhřimovska.  

 

 



 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 

Personální zajištění školy – seznam zaměstnanců 

Vedení školy.  

Mgr. Pavel Hlaváček, Ing. Jiří Hadrava, Ing. Jaroslav Hejda, Ing. Marcela Křížková, Ing. Zbyněk Rychecký,   

Jana Kapounová, Ivana Martínková   

Učitelé teorie 

Ing. Olga Bartošková, Mgr. Jana Bělová, Bc. Petr Burda, Ing. Ivona Dvořáková, Mgr. Pavel Fencl, Mgr. 

Jan Fridrich, Bc. František Goldman, Ing. František Hadrava, Mgr. Miloslav Hájek, Mgr. Iva Haladová, 

Ing. Miroslava Hanusová, Mgr. Kamila Hillermanová, Mgr. Vladimír Houser, Ing. Jaroslav Hronza, Ing. 

Jaroslav Hromádka, Mgr. Věra Hrubantová, Ing. Vilém Jenč, Mgr. Iva Jeníčková, Mgr. Tomáš Jirsa, Ing. 

Rostislav Kostka, Ing. Jiří Kotrč, Ing. Miloslav Krejčí, Ing. Helena Kubíková, Mgr. Eva Maršíková, Ing. 

Karel Martínek, Mgr. Jaroslava Nacházelová, Mgr. Květa Nechvátalová, Ing. Dana Němcová, Mgr. Eva 

Nováková, Ing. Hana Nováková, Alena Pechová, Ing. Jana Pechová, Ing. František Peroutka, Ing. 

Jaroslav Plášil, Mgr. Ilona Prchalová, Ing. Monika Procházková, Ing. David Reinhart, Mgr. Viera 

Slavíková, Mgr. Oldřich Spálovský, Ing. Karel Stránský, Ing. Jana Sucková, Mgr. Michal Šebesta, Ing. 

Hana Šimonová, Mgr. Alena Štičková, Ing. Josef Tolkner, Mgr. Šárka Třísková, Mgr. Jana Turečková, 

Mgr. Miroslav Tutoky, Mgr. Věra Vacková, Ing. Milan Vaněk, Ing. Jaromír Vytiska 

Učitelé praxe 

Jiří Bláha, Josef Brabec, František Cagala, Josef Cink, Eva Černá, Pavel Fára, Libor Florian, Jiří Hašek, 

Josef Hašek, Pavel Hlaváček ml., Petr Chadim, Jaroslav Klátil, Vladimír Král, Milan Kunc, Dagmar 

Marešová, Jiří Němec, Miroslav Němec, Alena Nováková, Jaroslav Novák, Alois Pech, Josef Pecha, 

Ladislav Přeslička, Renata Sepekářová, Marie Smrčková, Josef Staněk, Rostislav Straka, Jan Štefl, Lenka 

Štěpánová, Irena Vokounová, Václav Vondrák, Lukáš Tříska  

Vychovatelé 

Oldřich Lehejček, Věra Tokarčíková,  

Milan Havel, Drahoslava Kolářová, Danuše Plášilová, Marie Smrčková, Jaroslava Talichová, Jiřina 

Tušilová, 

Technicko-hospodářští pracovníci, ekonomický úsek 

Pavel Bečka, František Bednář, Václav Bína, Marie Cinková, Jana Fárová, Iveta Fortýnová, Jaroslav Haza, 

František Hron, Alena Jirků, Jana Kalkusová, Ludmila Krobová, František Klap, Božena Kotrčová, Josef 

Lang, Josef Nemeškal, Stanislava Nováková, Martin Novotný, Jiří Parkan, Jiří Polák, Petr Rataj, Pavel 

Roh, Eva Tušilová Michal Vacek DiS., Jaroslav Veselý 

 



 

 

Příloha č. 2  

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2012/2013 

Kritéria – studijní obory SPŠ 

Podmínkou přijetí je:  

o úspěšné absolvování základní školy, 
o zdravotní způsobilost pro zvolený obor, 
o klasifikace z předmětu cizí jazyk alespoň po dobu 5 let na základní škole. 

Uchazeči s průměrným prospěchem do 1,50 včetně budou přijati bez přijímacích zkoušek. 
Průměrný prospěch se počítá z 1. pololetí 9. ročníku a 2. pololetí 8. ročníku předchozího studia. 
Uchazeči s průměrným prospěchem nad 1,50 budou konat přijímací zkoušky z matematiky. 
Uchazeč koná pouze jednu přijímací zkoušku i v případě, že podá přihlášky na více studijních 
oborů na naší škole. 
Uchazeč, který bude konat přijímací zkoušky, musí vyplnit v přihlášce ke studiu jím zvolený 
termín přijímací zkoušky (viz níže). 
Obsah přijímací zkoušky bude v rozsahu učiva ZŠ, písemnou formou  
Pomůcky k přijímací zkoušce – psací potřeby, kalkulačka, pravítko, matematické, fyzikální a 
chemické tabulky pro ZŠ. 
 
Hodnocení bude formou bodů, minimální počet bodů potřebných pro přijetí je 16 bodů. 
Body za průměrný prospěch: 
1,51 – 2,00 = 15 bodů 
2,01 – 2,30 = 10 bodů 
2,31 – 2,50 = 5 bodů 
2,51 a více = 0 bodů 
Počet bodů za přijímací zkoušku: 0 – 30 bodů. 
 
Termíny konání přijímací zkoušky: 
1. termín: 22. 4. 2013 od 8:00 hodin Růžová 34 
2. termín: 23. 4. 2013 od 8:00 hodin Růžová 34 
Pořadí uchazečů se sestaví podle získaných bodů od největšího po nejmenší počet. 
V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria.Doplňková kritéria 
pro studijní obory budou rozhodovat v tomto pořadí:  

průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku studia 
průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku studia 
klasifikace z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku studia 
klasifikace z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku studia 
klasifikace z českého jazyka za 1. pololetí 9. ročníku studia 
klasifikace z českého jazyka za 2. pololetí 8. ročníku studia 
klasifikace z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku studia 
klasifikace z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku studia 



 

 

 
 
 
Postup pro nové studenty hlásící se na studijní obory: 

1. ze základní školy (do 1. ročníku) 

v 1. kole- přihlášku ke studiu (tiskopis SEVT 491493) podává zletilý uchazeč nebo zákonný 
zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy  

termín: do 15. března 
na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, 
případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy 
další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 

v dalších kolech- podání přihlášky řediteli školy si zajišťuje uchazeč sám  
termín: viz www stránka Počty a termíny 
na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, 
případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy 
další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 

zápisový lístek 
Zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole do 15. 3., ostatní uchazeči musí o 
zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště. 
Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a podpisem 
odpovědného pracovníka, který jej vydal. 
Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo na 
webu školy. 
Pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 
uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu přijat. 

2. ostatní uchazeči 
v 1. kole- podání přihlášky (tiskopis SEVT 491493) řediteli školy si zajišťuje uchazeč sám  

termín: do 15. března 
na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, 
případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ 
další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 
 

v dalších kolech- podání přihlášky (tiskopis SEVT 491493) řediteli školy si zajišťuje uchazeč 
sám  

termín: viz www stránka Počty a termíny 
na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze ZŠ, 
případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ 
další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 

 
zápisový lístek 

Zápisový lístek zájemcům o studium vydává krajský úřad příslušný dle místa trvalého 
bydliště uchazeči na jeho žádost. 

Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a podpisem 
odpovědného pracovníka, který jej vydal. 
Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo na 
webu školy. 



 

 

Pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 
uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu přijat. 

Kritéria – studijní obory SOU  

Podmínkou přijetí je:  

o úspěšné absolvování základní školy, 
o zdravotní způsobilost pro zvolený obor, 
o klasifikace z předmětu cizí jazyk alespoň po dobu 5 let na základní škole. 

Uchazeči budou přijímáni podle dosaženého průměrného prospěchu do 2,80 včetně. 

Průměrný prospěch se počítá z 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku studia na 
základní škole (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku). 

Pořadí uchazečů se sestaví podle průměrného prospěchu od nejlepšího po nejhorší průměr. 

V případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují o pořadí doplňková kritéria. 

Doplňková kritéria pro studijní obory budou rozhodovat v tomto pořadí:  

průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku studia 
průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku studia 
klasifikace z matematiky za 1. pololetí 9. ročníku studia 
klasifikace z matematiky za 2. pololetí 8. ročníku studia 
klasifikace z českého jazyka za 1. pololetí 9. ročníku studia 
klasifikace z českého jazyka za 2. pololetí 8. ročníku studia 
klasifikace z fyziky za 1. pololetí 9. ročníku studia 
klasifikace z fyziky za 2. pololetí 8. ročníku studia 

 
Postup pro nové studenty hlásící se na studijní obory: 

1. ze základní školy (do 1. ročníku) 
o v 1. kole- přihlášku ke studiu (tiskopis SEVT 491493) podává zletilý uchazeč nebo 

zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy  
� termín: do 15. března 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy 
� další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 

o v dalších kolech- podání přihlášky řediteli školy si zajišťuje uchazeč sám  
� termín: viz www stránka Počty a termíny 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy 
� další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 

o zápisový lístek 
� Zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole do 15. 3., ostatní uchazeči musí o 

zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště. 
� Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a 

podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal. 



 

 

� Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo 
na webu školy. 

� Pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč 
do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu 
přijat. 

2. ostatní uchazeči 
o v 1. kole- podání přihlášky (tiskopis SEVT 491493) řediteli školy si zajišťuje uchazeč sám  

� termín: do 15. března 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ 
� další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 

o v dalších kolech- podání přihlášky (tiskopis SEVT 491493) řediteli školy si zajišťuje 
uchazeč sám  

� termín: viz www stránka Počty a termíny 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ 
� další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 

o zápisový lístek 
� Zápisový lístek zájemcům o studium vydává krajský úřad příslušný dle místa 

trvalého bydliště uchazeči na jeho žádost. 
� Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a 

podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal. 
� Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo 
na webu školy. 

� Pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč 
do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu 
přijat. 

Kritéria – učební obory  

Kritéria pro přijetípro oboryStrojní mechanik (Zámečník), Truhlář, Prodavač, Elektrikář, Krejčí, 
Obráběč kovů, Nástrojař, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských 
strojů, Zemědělec – Farmář, Ošetřovatel: 

• Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání. 
• Zdravotní způsobilost pro obor studia. 
• Dosažený průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku studia a 1. pololetí 

posledního ročníku studia na ZŠ. 
• V případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují o pořadí doplňková kritéria.Doplňková 

kritéria pro učební obory (kromě kadeřníka) budou rozhodovat v tomto pořadí:  
1. klasifikace z matematiky na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku 
2. klasifikace z pracovní činnosti na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku 
3. klasifikace z českého jazyka na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku 
4. klasifikace z výtvarné výchovy na ZŠ za 2. pololetí předposledního ročníku 

Kritéria pro přijetí pro obor Kadeřník: 

• Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání. 
• Zdravotní způsobilost pro obor studia. 



 

 

• Klasifikace z předmětu cizí jazyk alespoň po dobu pěti let na základní škole. 
• Dosažený průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy studia na ZŠ. 
• V případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují o pořadí doplňková 

kritéria. Doplňková kritéria pro obor Kadeřník budou rozhodovat v tomto pořadí:  
1. klasifikace z českého jazyka na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku 
2. klasifikace z chemie na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku 
3. klasifikace z pracovní činnosti na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku 
4. klasifikace z výtvarné výchovy na ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku 

Postup pro nové studenty hlásící se na učební obory: 

1. ze základní školy (do 1. ročníku) 
o v 1. kole- přihlášku ke studiu (tiskopis SEVT 491493) podává zletilý uchazeč nebo 

zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy  
� termín: do 15. března 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy 
� další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 

o v dalších kolech- podání přihlášky řediteli školy si zajišťuje uchazeč sám  
� termín: viz www stránka Počty a termíny 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy 
� další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 

o zápisový lístek 
� Zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole do 15. 3., ostatní uchazeči musí o 

zápisový lístek požádat krajský úřad v kraji, kde mají trvalé bydliště. 
� Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a 

podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal. 
� Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo 
na webu školy. 

� Pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč 
do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu 
přijat. 

2. ostatní uchazeči 
o v 1. kole- podání přihlášky (tiskopis SEVT 491493) řediteli školy si zajišťuje uchazeč sám  

� termín: do 15. března 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ 
� další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 

o v dalších kolech- podání přihlášky (tiskopis SEVT 491493) řediteli školy si zajišťuje 
uchazeč sám  

� termín: viz www stránka Počty a termíny 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

ZŠ, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ 
� další náležitosti: lékařské potvrzení na přihlášce 

o zápisový lístek 
� Zápisový lístek zájemcům o studium vydává krajský úřad příslušný dle místa 

trvalého bydliště uchazeči na jeho žádost. 
� Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, který je opatřen razítkem a 

podpisem odpovědného pracovníka, který jej vydal. 



 

 

� Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole nebo 
na webu školy. 

� Pokud neodevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč 
do uvedeného termínu zápisový lístek, vzdává se práva být na danou školu 
přijat. 

Kritéria nástavbové studium - denní forma studia  

Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování středního vzdělání s výučním listem. 

• Uchazeči s průměrným prospěchem do 1,50 včetně budou přijati bez přijímacích zkoušek. 
• Průměrný prospěch se počítá z 1. pololetí 3. ročníku a 2. pololetí 2. ročníku předchozího studia. 
• Uchazeči s průměrným prospěchem nad 1,50 budou konat přijímací zkoušku. 
• Přijímací zkouška bude test všeobecných studijních předpokladů z předmětu český jazyk, 

matematika a občanská nauka  
• Uchazeč, který bude konat přijímací zkoušky, musí vyplnit v přihlášce ke studiu jím zvolený 

termín přijímací zkoušky (viz níže). 
• Pomůcky k přijímací zkoušce – psací potřeby, kalkulačka. 
• Hodnocení bude formou bodů, minimální počet bodů potřebných pro přijetí je 35 bodů. 
• Body za průměrný prospěch: 

1,51 – 2,00 = 30 bodů 
2,01 – 2,30 = 20 bodů 
2,31 – 2,50 = 10 bodů 
2,51 a více = 0 bodů 

• Počet bodů za přijímací zkoušku: 0 – 60 bodů. 
• Termíny konání přijímací zkoušky: 

1. termín: 22. 4. 2013 od 8:00 hodin Růžová 34 
2. termín: 23. 4. 2013 od 8:00 hodin Růžová 34 

• V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodují o pořadí doplňková kritéria:  
1. Průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole 
2. Průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku na střední škole 
3. Klasifikace z matematiky za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole 
4. Klasifikace z matematiky za 2. pololetí 2. ročníku na střední škole 

Postup pro nové studenty hlásící se na nástavbové studium: 

1. po ukončení středního vzdělání s výučním listem 
o v 1. kole- podání přihlášky (tiskopis SEVT 491533 nebo 491532) řediteli školy si 

zajišťuje uchazeč sám  
� termín: do 15. března denní forma, do 20. března dálková forma 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

střední školy, k přihlášce je potřeba také přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. 
ročníku učebního oboru a kopii výučního listu, pokud je uchazeč již vyučen 

� lékařské potvrzení není potřeba 
o v dalších kolech- podání přihlášky (tiskopis SEVT 491533 nebo 491532) řediteli školy si 

zajišťuje uchazeč sám  
� termín: viz stránka Počty a termíny 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

střední školy, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. ročníku 
učebního oboru 



 

 

� lékařské potvrzení není potřeba 
o zápisový lístek 

� Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek NEPODÁVAJÍ! 

 
Kritéria nástavbové studium - dálková forma studia  

Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování středního vzdělání s výučním listem. 

• Uchazeči budou přijímání podle průměrného prospěchu. 
• Průměrný prospěch se počítá z 1. pololetí 3. ročníku a 2. pololetí 2. ročníku předchozího 

studia. 
• V případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují o pořadí doplňková kritéria:  

1. Průměrný prospěch za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole 
2. Průměrný prospěch za 2. pololetí 2. ročníku na střední škole 
3. Klasifikace z matematiky za 1. pololetí 3. ročníku na střední škole 
4. Klasifikace z matematiky za 2. pololetí 2. ročníku na střední škole 

Postup pro nové studenty hlásící se na nástavbové studium: 

1. po ukončení středního vzdělání s výučním listem 
o v 1. kole- podání přihlášky (tiskopis SEVT 491533 nebo 491532) řediteli školy si 

zajišťuje uchazeč sám  
� termín: do 15. března denní forma, do 20. března dálková forma 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

střední školy, k přihlášce je potřeba také přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. 
ročníku učebního oboru a kopii výučního listu, pokud je uchazeč již vyučen 

� lékařské potvrzení není potřeba 
o v dalších kolech- podání přihlášky (tiskopis SEVT 491533 nebo 491532) řediteli školy si 

zajišťuje uchazeč sám  
� termín: viz www stránka Počty a termíny 
� na přihlášce je nutno vyplnit: osobní údaje, kontakty, prospěch potvrzený ze 

střední školy, případně k přihlášce přiložit kopie vysvědčení z 2. a 3. ročníku 
učebního oboru 

� lékařské potvrzení není potřeba 
o zápisový lístek 

� Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek NEPODÁVAJÍ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3  

Vzdělávání, absolvovaná školení a semináře pedagogů  

pracoviště Pelhřimov 

Jméno Termín  Místo konání Název vzdělávacího programu 
Certifikát 
osvědčení 

Ing. Jaromír Vytiska 
27.8.-30.8.,         
5.9. 2012 

Pelhřimov  
Křemešnická 
ul. 

Zaškolení na souřadnicový měřící stroj 
Wenzel , přístroje MAHR,  tvrdoměr 
Innovatest a výškoměr Trimost 

není 

Ing. Ivona Dvořáková 
27.8.-29.8.,         
5.9. 2012 

Pelhřimov  
Křemešnická 
ul. 

Zaškolení na souřadnicový měřící stroj 
Wenzel , tvrdoměrInnovatest a výškoměr 
Trimost 

není 

Ing. Jiří Kotrč 
27.8.-30.8.,         
5.9. 2012 

Pelhřimov  
Křemešnická 
ul. 

Zaškolení na souřadnicový měřící stroj 
Wenzel , přístroje MAHR,  tvrdoměr 
Innovatest  a výškoměr Trimost 

není 

Ing. Miloslav Krejčí 
27.8.-29.8.,         
5.9. 2012 

Pelhřimov  
Křemešnická 
ul. 

Zaškolení na souřadnicový měřící stroj 
Wenzel , tvrdoměrInnovatest a výškoměr 
Trimost 

není 

Miroslav Němec 
27.8.-30.8.,         
5.9. 2012 

Pelhřimov  
Křemešnická 
ul. 

Zaškolení na souřadnicový měřící stroj 
Wenzel , přístroje MAHR,  tvrdoměr 
Innovatest a výškoměr Trimost 

není 

Libor Florian 
27.8.-30.8.,         
5.9. 2012 

Pelhřimov  
Křemešnická 
ul. 

Zaškolení na souřadnicový měřící stroj 
Wenzel , přístroje MAHR,  tvrdoměr 
Innovatest a výškoměr Trimost 

není 

Věra Hrubantová 29. - 31. 8. 2012 Praha Tělopraha Účastnický list 

Mgr. Pavel Hlaváček 21.9.2012 Jihlava 
Vzdělávání ředitelů - Ředitel jako vedoucí 
týmu 

není 

Pavel Roh 18-19.9.2012 Praha elektroinstalace EATON není 

Ing. Zbyněk Rychecký 1.-3. 10. 2012 Brno AutoCAD 
Autodesk 
CertificateofCompleti
on 

Lukáš Tříska 1.-3. 10. 2012 Brno AutoCAD 
Autodesk 
CertificateofCompleti
on 

Ing. Dana Němcová 4.10.2012 Jihlava Blíže k realitě kancelářské  praxe ano 

Ing. Marcela Křížková 5.10.2012 Havlíčkův Brod 
Změny v právních předpisech a 
dokumentace školy 

ano 

Mgr. Pavel Hlaváček 8.-10.10.2012 
Špindlerův 
Mlýn 

Celostátní seminář ředitelů 
průmyslových škol 

není 

Ing. Marcela Křížková 17.10.2012 Jihlava Bakaláři pro vedoucí pracovníky ano 

Mgr.Třísková Šárka 16.10.2012 Č.Budějovice Šetření energie není 

Ing. Zbyněk Rychecký 18.10.2012 Praha Dřevařský veletrh Pragoligna 2012 není 

Král Vladimír 24.10.2012 TKZ Polná 
Seminář IQ Industry, Objemové tváření 
za studena 

není 



 

 

Ing. Marcela Křížková 25.10.2012 Jihlava 
Novela zákona o pedagogických 
pracovnících 

není 

Mgr. Pavel Hlaváček 25.10.2012 Jihlava 
Novela zákona o pedagogických 
pracovnících 

není 

Pech Alois 26.10.2012 Pelhřimov 
Hromosvody,aktivníhromosvody,čs.norm
y 

ano 

Ing. Zbyněk Rychecký 
29.-30. 10. 

2012 
Brno AutoCAD pokročilý 

Autodesk 
CertificateofCompleti
on 

Lukáš Tříska 
29.-30. 10. 

2012 
Brno AutoCAD pokročilý 

Autodesk 
CertificateofCompleti
on 

Ing. Jaroslav Hejda 1.-2.11.2012 Plzeň projektový manažer ano 

Mgr. Kamila 
Hillermannová 

5.10.,8.10.,10.1
0., 

5.11.,7.11.,16.1
1., 19.11.2012 

Brno, VUT 

Další vzdělávání učitelů matematiky 
zaměřené na zvyšování motivace žáků 
studovat na vysokých školách 
technického směru 

ano 

Mgr. Alena Štičková 6.11.2012 Jihlava Matematika ve světle výsledků MZ 2012 ano 

Mgr.J. Nacházelová 9.11.2012 Jihlava 
Konzultační seminář k ústní zkoušce z 
českého jazyka 

ano 

Mgr. Pavel Hlaváček 15.11.2012 Jihlava 
Odborná konference projektu KRUH-
Monitoring dalšího vzdělávání 

není 

Ing. Jaromír Vytiska 16.11.2012 SŠT Jihlava Konference Enersol není 

Ing. Kotrč Jiří 20.11.2012 SŠT Jihlava 
Seminář IQ Industry, Technická 
normalizace 

není 

Mgr. Pavel Hlaváček 21.11.2012 Tábor 
Valná hromada Asociace vzdělávacích 
zařízení venkovského prostoru 

není 

Mgr.Pavel Hlaváček 22.11.2012 Jijhlava 
Seminář Vysočina 
Education/EDU.Region-Vstup na trh 
práce 

není 

Mgr. J. Nacházelová 23.11.2012 Jihlava 
Konzultační seminář k písemné zkoušce z 
českého jazyka 

ano 

Ing. Vytiska Jaromír 
19-26.11, 29-

30.11, 3-
4.12.2012 

Pelhřimov   
IQ Industry , Praxe, Nové trendy v měření 
různýchtypů výstupních kontrol ve 
specifických strojírenských provozech 

ano 

Miroslav Němec 
19-26.11, 29-

30.11, 3-
4.12.2012 

Pelhřimov   
IQ Industry , Praxe, Nové trendy v měření 
různýchtypů výstupních kontrol ve 
specifických strojírenských provozech 

ano 

Ing. Marcela Křížková 27.11.2012 Jihlava Bakaláři pro vedoucí pracovníky ano 

Jiří Hašek 28.11.2012 Jihlava Seminář IQ Industry, automatizace není 

Ing. Zbyněk Rychecký 28.11.2012 Praha Autodesk Academia 
Autodesk Academia 
Certificate 

Lukáš Tříska 28.11.2012 Praha Autodesk Academia 
Autodesk Academia 
Certificate 

Ing. Olga Bartošková 28.11.2012 Jihlava 
Seminář-Třídnická hodina jako nástroj 
prim. prevence 

ano 

Ing. Olga Bartošková 29.11.2012 Jihlava 
Konference-Domácí násilí-vzdělávání a 
prevence 

není 



 

 

Ing. Marcela Křížková 29.11.2012 Jihlava 
Konference-Domácí násilí-vzdělávání a 
prevence 

není 

Alois Pech 4.12.-8.12.2012 Pec p. Sněžkou lyžařský doškolovací kurz pro instruktory ano 

Ing. Marcela Křížková 4.12.2012 Jihlava 
Seminář pro management školy - 
CERMAT maturity 2013 

ano 

Mgr. Pavel Hlaváček 4.12.2012 Jihlava 
Seminář pro management školy - 
CERMAT maturity 2013 

ano 

Ing. Jaroslav Hejda 4.12.2012 Jihlava 
Seminář pro management školy - 
CERMAT maturity 2013 

ano 

Ing. Jaromír Vytiska 7.12.2012 Jihlava Konference Enersol není 

Ing. Marcela Křížková 11.12.2012 Jihlava Konference PPPJ - šikana ano 

Ing. Olga Bartošková 11.12.2012 Jihlava Konference PPPJ - šikana ano 

Jiří Bláha 12.12.2012 Pelhřimov   referentské školení řidičů není 

Alois Pech 12.12.2012 Pelhřimov   referentské školení řidičů není 

Jiří Hašek 12.12.2012 Pelhřimov   referentské školení řidičů není 

Mgr. Pavel Hlaváček 12.12.2012 Pelhřimov   
Setkání zástupců školských zařízení s 
radní pro školství Ing. Janou Fialovou 

není 

Ing. Zbyněk Rychecký 
12.-14. 12. 

2012 
Brno Autodesk Inventor 

Autodesk Academia 
Certificate 

Lukáš Tříska 
12.-14. 12. 

2012 
Brno Autodesk Inventor 

Autodesk Academia 
Certificate 

Miroslav Němec 
12.-14. 12. 

2012 
Brno Autodesk Inventor 

Autodesk Academia 
Certificate 

Ing. Jiří Kotrč 13.-14.12.2012 Praha 
Konference k ukončení projektu IQ 
INDUSTRY 

není 

Mgr. Pavel Hlaváček 13.-14.12.2012 Praha 
Konference k ukončení projektu IQ 
INDUSTRY 

není 

Mgr. Pavel Hlaváček 19.-20.12.2012 Třešť Konference k ukončení projektu Ředitel není 

Ing. Jaromír Vytiska 
19.12.-20.12.        

2012 

Pelhřimov  
Křemešnická 
ul. 

Zaškolení na souřadnicový měřící stroj 
Wenzel  a offline verzi 

není 

Ing. Ivona Dvořáková 
19.12.-20.12.        

2012 

Pelhřimov  
Křemešnická 
ul. 

Zaškolení na souřadnicový měřící stroj 
Wenzel  a offline verzi 

není 

Ing. Miloslav Krejčí 
19.12.-20.12.        

2012 

Pelhřimov  
Křemešnická 
ul. 

Zaškolení na souřadnicový měřící stroj 
Wenzel  a offline verzi 

není 

Miroslav Němec 
19.12.-20.12.        

2012 

Pelhřimov  
Křemešnická 
ul. 

Zaškolení na souřadnicový měřící stroj 
Wenzel  a offline verzi 

není 

Libor Florian 
19.12.-20.12.        

2012 

Pelhřimov  
Křemešnická 
ul. 

Zaškolení na souřadnicový měřící stroj 
Wenzel  a offline verzi 

není 

Ing. Marcela Křížková 15.1.2012 Jihlava 
Bakaláři pro vedoucí pracovníky - 
klasifikace 

ano 



 

 

Miroslav Němec 24.-24. 1. 2013 Brno Autodesk Inventor - pro pokročilé 
Autodesk Academia 
Certificate 

Jaroslav Hejda 7.-8.2.2013 Telč Projekt HK Jihlava není 

Mgr.KamilaHillermann
ová 

7.-8.2.2013 Telč 
Projekt HK Jihlava - Sociální dovednosti a 
efektivní komunikace 

není 

Ing.JanaSucková 7.-8.2.2013 Telč Projekt HK Jihlava není 

Mgr. Tomáš Jirsa 7.-8.2.2013 Telč Projekt HK Jihlava není 

Ing. Hana Nováková 7.-8.2.2013 Telč Projekt HK Jihlava není 

Jiří Hašek 7.-8.2.2013 Telč Projekt HK Jihlava není 

Ing. Marcela Křížková 6.2.2013 NIDV Jihlava Prezenční studium ŠMK ano 

Jiří Hašek 21.2.2013 Jihlava-Střítež Seminář OEZ Letohrad není 

Jiří Hašek 27.2.2013 Jihlava SŠOS UNIV3 není 

ing. Milan Vaněk 27.2.2013 Jihlava SŠOS UNIV3 není 

Mgr. Pavel Hlaváček 1.3.2013 Praha 
Valná hromada Společnosti pro orbu 
České republiky 

není 

Jiří Hašek 14.3.2013 Jihlava Seminář ,Saltek -přepěťové ochrany není 

Věra Hrubantová 10.3.-12.3.2013 Jánské Lázně Doškolení instruktorů školního lyžování ano 

Jaroslav Hejda 13.3.2013 
Hradec 
Králové 

Cloud pro učitele - využití technologie 
CloudComputing ve školní praxi 

ano 

Olga Bartošková 11.3.2013 Jihlava 
Seminář-Školní řád jako hlavní nástroj 
pravidel ve škole 

ano 

Marcela Křížková 11.3.2013 Jihlava 
Seminář-Školní řád jako hlavní nástroj 
pravidel ve škole 

ano 

Mgr. Pavel Hlaváček 14.3.2013 Jihlava Závěrečná konference projektu KRUH není 

Mgr. Pavel Hlaváček 20.3.2013 Humpolec 
Výkonná rada Asociace vzdlávacích 
zařízení venkovského prostoru 

není 

Mgr. Kamila 
Hillermannová 

29.3.2013 Jihlava 
DVPP - Počítač jako pomocník při výuce 
(nejen) matematiky 

ano 

Olga Bartošková 29.3.2013 Jihlava Seminář- Kariérové poradenství v praxi ano 

Marcela Křížková 29.3.2013 Jihlava Seminář – Kariérové poradenství v praxi ano 

Mgr. Pavel Hlaváček 3.4.2013 Jihlava Závěrečná konference k projektu UNIV 2 není 

Jaroslav Hejda 9.4.2013 Pardubice Konference - ICT ve školství ano 

Jaroslav Hejda 12.-13.4.2013 
Rožnov pod 
Rad.         

Využití digitální technologie při výuce ano 

Olga Bartošková 10.4.2013 Jihlava Seminář- Zážitkové kariérní poradenství ano 

Marcela Křížková 10.4.2013 Jihlava Seminář- Zážitkové kariérní poradenství ano 

Marcela Křížková 7.4.2013 Jihlava 
Zakončena odborná příprava - Školní 
maturitní komisař 

ano 



 

 

David Reinhart 
19.4.2013-                         
19.4.2014 

Stařeč u 
Třebíče 

Školení - Koordinátor ŠVP certifikát 

Marcela Křížková 24.4.2013 Jihlava Výchovné poradenství - metodika práce ano 

Mgr. Pavel Hlaváček 26.4.2013 Třebíč  
Seminář-Pracovně právní aktualitya 
pracovně-lékařská služba 

není 

Mgr. Pavel Hlaváček 13.5.2013 Praha 
Senát parlamentu ČR- Situace v dborném 
zemědělském školství 

není 

Jiří Hašek 16.5.2013 Pelhřimov školení na přepětí -  firma HakelTrade není 

Václav Vondrák 16.5.2013 Pelhřimov školení na přepětí -  firma HakelTrade není 

Alois Pech 16.5.2013 Pelhřimov školení na přepětí -  firma HakelTrade není 

David Reinhart 16.5.2013 Pelhřimov školení na přepětí -  firma HakelTrade není 

Jiří Bláha 16.5.2013 Pelhřimov školení na přepětí -  firma HakelTrade není 

Mgr. Pavel Hlaváček 17.5.2013 Jihlava 
Seminář pro ředitele příspěvkových or. 
Kraje Vysočina 

není 

Marcela Křížková 21.5.2013 Jihlava 
Absolvovala Kvalifikační studium pro 
ředitele škol 

ano 

Mgr. Pavel Hlaváček 22.5.2013 Jihlava  
Vysočina Education- development 
centrum - Ředitel - manažer učící se 
organizace 

není 

Jiří Hašek 28.5.2013 Pelhřimov Předváděcí akce elektro a kovo ELPE není 

Václav Vondrák 28.5.2013 Pelhřimov Předváděcí akce elektro a kovo ELPE není 

Jiří Bláha 28.5.2013 Pelhřimov Předváděcí akce elektro a kovo ELPE není 

Jiří Hašek 29.5.2013 Pelhřimov 
školení inteligentní elektroinstalace, aut.  
Firma ELKOep 

není 

Alois Pech 29.5.2013 Pelhřimov 
školení inteligentní elektroinstalace, aut.  
Firma ELKOep 

není 

Václav Vondrák 29.5.2013 Pelhřimov 
školení inteligentní elektroinstalace, aut.  
Firma ELKOep 

není 

David Reinhart 29.5.2013 Pelhřimov 
školení inteligentní elektroinstalace, aut.  
Firma ELKOep 

není 

Jiří Bláha 29.5.2013 Pelhřimov 
školení inteligentní elektroinstalace, aut.  
Firma ELKOep 

není 

Mgr. Pavel Hlaváček 29.5.2013 Jihlava  Seminář - Manažer učící se organizace není 

Mgr. Pavel Hlaváček 7.6.2013 Kámen  
Den CASSE odborná výstava zemědělské 
techniky 

není 

Mgr. Pavel Hlaváček 19.6.2013 Kamenice n/L 
Den SOME odborná výstava zemědělské 
techniky 

není 

Mgr. Pavel Hlaváček 24.6.2013 Jihlava 
Diskuzní setkání s ministrem MŠMT P. 
Fialou a radní pro školství Kraje Vysočina 
J. Fialovou 

není 

Mgr. Pavel Hlaváček 25.6.2013 Pelhřimov 

"OPVK - Okna tech. oborům dokořán "s 
partnery Vysočina Education, partnerské 
firmy Edscha,Agrostroj, HKPE, ÚPPE, ZŠ 
II.PE, 

není 



 

 

Mgr. Pavel Hlaváček 27.6.2013 Jihlava 
Závěrečná konference k projektům Shool 
and Firm Hand in Hand a EffectiveSchool 
Management 

není 

Mgr. Pavel Hlaváček 9.7.-11.7.2013 Domažlice 
Prázdninová rada partnerů podporující 
technická povolání v rámci ČR 

není 

     

pracoviště Kamenice nad Lipou 

Ing. Jaroslav Hronza 30.8.2012 Č. Budějovice Země živitelka ne 

Mgr. Jana Bělová 30.8.2012 Č. Budějovice Země živitelka ne 

Ing. Miroslava 
Hanusová 

30.8.2012 Č. Budějovice Země živitelka ne 

Ing. Jiří Hadrava 10.9.2012 Jihlava 
Jednání zástupců kraje a SŠ se zástupci 
firem k problematice vzdělávání v 
technických oborech 

ne 

ne 

Ing. Jiří Hadrava 12.9.2012 NIDV Jihlava EU peníze středním školám ne 

Ing. František Hadrava 12.9.2012 NIDV Jihlava EU peníze středním školám ne 

Ing. Jiří Hadrava 24.9.2012 SOŠ Třešť 
Seminář k financování software firmou 
Microsoft  

ne 

Ing. František Hadrava 24.9.2012 SOŠ Třešť 
Seminář k financování software firmou 
Microsoft  

ne 

Josef Cink 3.10.2012 MZem. Praha 
Odbor.způsobilost pro zacházen s 
přípravky na ochranu rostlin  

ne 

Ing. Jaroslav Hronza 3.10.2012 MZem. Praha 
Odbor.způsobilost pro zacházen s 
přípravky na ochranu rostlin  

ne 

Ing. Jiří Hadrava 5.10.2012 ZŠ Havl. Brod 
Změny v právních předpisech - PaedDr. 
Mikáč 

ano 

Ing. Jaroslav Hronza 30.10.2012 SRS Pelhřimov 
Odbor.způsobilost pro zacházen s 
přípravky na ochranu rostlin  

ano 

Josef Cink 30.10.2012 SRS Pelhřimov 
Odbor.způsobilost pro zacházen s 
přípravky na ochranu rostlin  

ano 

Mgr. Jana Bělová 31.10.2012 PPP Pelhřimov 
seminář vých.poradců a metodiků 
prevence 

ne 

Mgr. Jana Bělová 6.11.2012 NIDV Jihlava 
Rozbor výsledků didaktic. testů z 
matematiky 

ano 

Ing. Jaroslav Hronza 15.11.2012 P+L V.Meziříčí IQ-industry ano 

Josef Cink 15.11.2012 P+L V.Meziříčí IQ-industry ano 

Bc. Goldman František 16.11.2012 Jihlava Enersol - ekologie ano 

Ing. Josef Tolkner 16.11.2012 Jihlava Enersol - ekologie ano 

Ing. Miroslava 
Hanusová 

22.11.2012 Jihlava workshop Vstup na trh práce ano 



 

 

Mgr. Jana Bělová 22.11.2012 Jihlava workshop Vstup na trh práce ano 

Ing. Miroslava 
Hanusová 

29.11.2012 Jihlava 
konference - Domácí násilí - vzdělávání a 
prevence 

ne 

Mgr. Jana Bělová 29.11.2012 Jihlava 
konference - Domácí násilí - vzdělávání a 
prevence 

ne 

Bělová, Goldman, 
Hadrava J., Hadrava F., 
Hájek, Hanusová, 
Hronza, Procházková, 
Tolkner, Sucková 

3.12.2012                      
4. 12. 2012 

Kamenice n. L. 

Kurz TEV Pardubice - Využití výukového 
software v praxi 

ano Kurz TEV Pardubice - Tvorba a využití 
interaktivní výukové 

prezentace 

Mgr. Vladimír Houser 4.12.2012 SŠOSŘ Tábor 
Konzultační seminář k písemné práci z 
českého jazyka a liter. 

ano 

Ing. Jiří Hadrava 4.12.2012 NIDV Jihlava Kvalifikační studium ano 

Ing. Jiří Hadrava 4.12.2012 NIDV Jihlava MZ 2013 - Seminář pro management škol ano 

Ing. Miroslava 
Hanusová 

4.12.2012 NIDV Jihlava MZ 2013 - Seminář pro management škol ano 

Ing. Jiří Hadrava 6.12.2012 
KÚ Kr. 
Vysočina 

Seminář - Veřejné zakázky ne 

Ing. Josef Tolkner 7.12.2012 
KÚ Kr. 
Vysočina 

Enersol - odborný seminář ne 

Mgr. Jana Bělová 11.12.2012 Jihlava Šikana - konference ne 

Marie Smrčková 11.12.2012 Jihlava Šikana - konference ne 

Bc. Goldman František 13.-14.12.2012 Praha IQ-industry ano 

Ing. Jiří Hadrava 13.-14.12.2012 Praha IQ-industry ano 

Ing. Josef Tolkner 13.-18.12.2012 
Pec pod 
Sněžkou 

Základní kurz pro instruktory lyžování ano 

Petr Chadim 13.-18.12.2012 
Pec pod 
Sněžkou 

Doškolovací kurz pro instruktory lyžování ano 

Ing. Jiří Hadrava 19.-20.12.2012 Třešť Závěrečná konference projektu ředitel ne 

Ing. Jaroslav Hronza 31.1.-1.2.2013 Kamenice n. L. 
školení -zacházení s prostředky na 
ochranu rostlin 

ne 

Josef Cink 31.1.-1.2.2014 Kamenice n. L. 
školení -zacházení s prostředky na 
ochranu rostlin 

ne 

Ing. Monika 
Procházková 

3.1.2013 Kamenice n. L. 
E-learningová část odborné přípravy - 
Zadavatel maturitních prací 

ano 

Ing. Josef Tolkner 3.1.2013 Kamenice n. L. 
E-learningová část odborné přípravy - 
Zadavatel maturitních prací 

ano 

Ing. Jiří Hadrava 6.- 8.1.2013 
Smigiel - 
Polsko 

Příprava projektu Comenius – Leonardo 
da Vinci 

ne 

Věra Tokarčíková 6.- 8.1.2013 
Smigiel - 
Polsko 

Příprava projektu Comenius – Leonardo 
da Vinci 

ne 

Ing. Jaroslav Hronza 25.1.2013 SRS Brno 
Školení k evidenci  oprávněýchosob  v 
systému SRS 

ne 



 

 

Josef Cink 25.1.2013 SRS Brno 
Školení k evidenci  oprávněýchosob  v 
systému SRS 

ne 

Mgr. Vladimír Houser 31.1.2013 Kamenice n. L. 
E-learningová část odborné přípravy - 
Školní maturitní komisař 

ano 

Mgr. Jana Bělová 5.2.2013 Křemešník setkání ředitelů - šikana ano 

Mgr. Vladimír Houser 6.2.2013 NIDV Jihlava 
Prezenční seminář pro školní maturitní 
komisaře 

ano 

Ing. František Hadrava 4.2.2013 e-learning 
Doplnění odborné přípravy pro 
zadavatele pro žáky s PUP 

ano 

Ing. Miroslava 
Hanusová 

4.2.2013 e-learning 
Doplnění odborné přípravy pro 
zadavatele pro žáky s PUP 

ano 

Ing. Jaroslav Hronza 
14.2.-

15.2..2013 
Kamenice n. L. 

školení -zacházení s prostředky na 
ochranu rostlin 

ne 

Josef Cink 
14.2.-

15.2..2014 
Kamenice n. L. 

školení -zacházení s prostředky na 
ochranu rostlin 

ne 

Ing. Josef Tolkner 22.2.2013 
KÚ Kr. 
Vysočina 

Enersol - krajská konference ne 

Ing. Jiří Hadrava 22.2.2013 
KÚ Kr. 
Vysočina 

Enersol - krajská konference ne 

Ing. Jaroslav Hronza 25.-26.2.2013 ČZA Humpolec 
Zvýšení odborných kompetencí učitelů 
odborných předmětů 

ne 

Marie Smrčková 25.-26.2.2013 ČZA Humpolec 
Zvýšení odborných kompetencí učitelů 
odborných předmětů 

ne 

Jaroslav Klátil 27.- 28.2.2013 ČZA Humpolec 
Zvýšení odborných kompetencí učitelů 
odborných předmětů 

ne 

Ing. Jiří Hadrava 27.2.2013 
Edscha 
Německo 

Návštěva vzdělávacího střediska v 
Hengersbergu 

ne 

Věra Tokarčíková 27.2.2013 
Edscha 
Německo 

Návštěva vzdělávacího střediska v 
Hengersbergu 

ne 

Ing. Jiří Hadrava 28.2.-1.3. 2013 NKE bearings 
Návštěva vzdělávacího centra firmy na 
výrobu ložisek v rakouském Steyeru 

ne 

Ing. Jaroslav Hronza 18.2.-1.3.2013 Kamenice n. L. 
školení -zacházení s prostředky na 
ochranu rostlin 

ne 

Josef Cink 18.2.-1.3.2014 Kamenice n. L. 
školení -zacházení s prostředky na 
ochranu rostlin 

ne 

Ing.M. Hanusová 11.3.2013 NIDV Jihlava Školení - Školní řád ano 

Mgr. J. Bělová 5.3.2013 e-learning 
Doplnění odborné přípravy pro 
zadavatele pro žáky s PUP 

ano 

Ing. Monika 
Procházková 

13.3.2013 e-learning 
Doplnění odborné přípravy pro 
zadavatele pro žáky s PUP 

ano 

Mgr. Miloslav Hájek 14.3.2013 e-learning 
Doplnění odborné přípravy pro 
zadavatele pro žáky s PUP 

ano 

Mgr. Vladimír Houser 20.3.2013 e-learning 
Hodnotitel písemné práce ČJL pro žáky s 
PUP MZ 

ano 

Mgr. Vladimír Houser 22.3.2013 e-learning 
Hodnotitel ústní zkoušky ČJL pro žáky s 
PUP MZ 

ano 

Ing. Jaroslav Hronza 23.3.2013 e-learning 
Doplnění odborné přípravy pro 
zadavatele pro žáky s PUP 

ano 



 

 

Ing. Jaroslav Hronza 28.3.2013 SRS Praha 
Odborné školení k vzdálenému přístupu 
do informačního systému SRS PPP 

ne 

Josef Cink 28.3.2013 SRS Praha 
Odborné školení k vzdálenému přístupu 
do informačního systému SRS PPP 

ne 

Ing. Miroslava 
Hanusová 

10.4.2013 
KÚ Kr. 
Vysočina 

Kompetence pro život - závěrečný 
evaluační workshop projektu 

ne 

Mgr. Vladimír Houser 10.4.2013 
KÚ Kr. 
Vysočina 

Kompetence pro život - závěrečný 
evaluační workshop projektu 

ne 

Ing. Jaroslav Hronza 16.4.-17.4.2013 Kamenice n. L. 
školení -zacházení s prostředky na 
ochranu rostlin 

ne 

Josef Cink 16.4.-17.4.2013 Kamenice n. L. 
školení -zacházení s prostředky na 
ochranu rostlin 

ne 

Mgr. Jana Bělová 24.4.2013 NIDV Jihlava školení - výchovné poradenství ano 

Ing. Jiří Hadrava 13.5.2013 
Sénát ČR 
Praha 

Seminář - Situace v odborném 
zemědělském školství 

ne 

Ing. Jiří Hadrava 12.6.2013 ČZU - Praha 
Den Fakulty agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů  

ne 

Ing. Jaroslav Hronza 12.6.2013 ČZU - Praha 
Den Fakulty agrobiologie, potravinových 
a přírodních zdrojů  

ne 

Ing. Jaroslav Hronza 18.6.2013 ČZA Humpolec 
Zvýšení odborných kompetencí učitelů 
odborných předmětů 

ne 

Marie Smrčková 18.6.2013 ČZA Humpolec 
Zvýšení odborných kompetencí učitelů 
odborných předmětů 

ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Příloha č. 4  

Výchovně vzdělávací exkurze a akce pro žáky a učitele 
 

Třída Termín Vedoucí akce Místo konání Zaměření akce 

IT1, STD1, MM1 

září 

Haladová, 
Hillermannová, 
Nacházelová 

Staré Město 
pod 
Landštejnem 

Adaptační kurz 1. roč. 

1.A,1.M Mgr. Bělová 
Kamenice nad 
Lipou 

Adaptační kurz 

STD4,PO1,IT4,MMD3-6 Věra Hrubantová Pelhřimov Okresní kolo v přespolním běhu 

STD3, MS3, Z3 Karel Martínek Brno 
Mezinárodní strojírenský veletrh 
Brno 2012 

E2 Alois Pech Pelhřimov Akce " Čistá Vysočina " 

STD4,PO1, MMD3, IT1, 
ZE3,IT1,IT2-12 

Věra Hrubantová 

Pelhřimov 
Corny – středoškolský atletický 
pohár   

ZET1 

říjen 

Hana Nováková Pelhřimov Návštěva knihovny 

MM1 
Jaroslava 
Nacházelová 

Pelhřimov Návštěva knihovny 

STD1 Oldřich Spálovský Pelhřimov Návštěva knihovny 

1.A Mgr. Houser 

Městská 
knihovna 
Kamenice nad 
Lipou 

Týden knihoven 

1.M Mgr. Houser 

Městská 
knihovna 
Kamenice nad 
Lipou 

Týden knihoven 

1.M   
Kamenice nad 
Lipou 

Zdravotnická záchranná služba - 
školení první pomoci 

1.A   
Kamenice nad 
Lipou 

Zdravotnická záchranná služba - 
školení první pomoci 

4.N Ing. Hanusová 
muzeum 
Jindřichův 
Hradec 

kurz fotografování, muzeum 
fotografie 

OD3 Kozmanová,Kostka 
Homberg (Efze) 
SRN 

Partnerství škol- výjezd 7 žáků 

IT1 Oldřich Spálovský Pelhřimov Návštěva knihovny 

STD4,PO1, IT4,MMD3, ZET1-6 Věra Hrubantová 
Žďár nad 
Sázavou 

Krajské kolo přespolního běhu 

MM2 Mgr. Třísková Pelhřimov 72 hodin RUKU NA TO! 

KD1 Hana Nováková Pelhřimov Návštěva knihovny 



 

 

MSD4 
Jaroslava 
Nacházelová 

Pelhřimov Beseda - Jak se dělají noviny 

OD4,OD3,OD2,T3 Rostislav Kostka Praha Dřevařský veletrh Pragoligna 2012 

PO1 Tomáš Jirsa Pelhřimov Divadelní představení DDM 

STD3 Jaromír Vytiska Pelhřimov Divadelní představení DDM 

PO2 
Jaroslava 
Nacházelová 

Pelhřimov Divadelní představení DDM 

TE2 Třísková Šárka Pelhřimov Úřad práce 

IT4, IT2-4 Věra Hrubantová Humpolec Okresní kolo ve stolním tenise 

KD2 Sucková Jana Pelhřimov Úřad práce 

STD1 

listopad 

Oldřich Spálovský Pelhřimov Pohodáři - Guatemala 

PO1 Tomáš Jirsa Pelhřimov Pohodáři - Guatemala 

TE2 Hana Nováková Pelhřimov Pohodáři - Guatemala 

  Iva Kozmanová Pelhřimov Pohodáři - Guatemala 

MM1 
Jaroslava 
Nacházelová 

Pelhřimov Pohodáři - Guatemala 

KD2 Hrubantová Věra Pelhřimov Pohodáři – Guatemala 

IT2 Reinhart David Pelhřimov Pohodáři - Guatemala 

STD4 Jaromír Vytiska Pelhřimov Pohodáři - Guatemala 

 IT3 Petr Burda Pelhřimov Pohodáři - Guatemala 

IT1,IT3,STD2,STD4,PO1-10 Věra Hrubantová Telč 
Střdoškolskáfutsalová liga – 1. 
kolo 

MMD2 
Jaroslava 
Nacházelová 

Pelhřimov 
Přednáška v Městské knihovně - 
K.H.Mácha 

KD2,KD3 
Sucková, 
Bartošková 

České 
Budějovice 

Celostátní soutěž kadeřníků 

T3 2 žáci Brabec Josef 
České 
Budějovice 

Soutěž -  Truhlář roku 2012 

IT2 Oldřich Spálovský Pelhřimov 
Přednáška v Městské knihovně - 
K.H.Mácha 

MSD4,MMD3,IT4,STD4,IT3 Rostislav Kostka Pelhřimov 
Carrom Den na SPŠ a SOU 
Pelhřimov 

STD4,MS4 Jaromír Vytiska Mladá Boleslav 
ŠKODA AUTO – prohlídka muzea a 
výrobních provozů 

STD3,IT1,IT2,IT4-8 Věra Hrubantová 
Pelhřimov 

Volejbal – okresní kolo 
  



 

 

MSD4,IT4,STD1,IT3 

prosinec 

Květoslava 
Nechvátalová 

Pelhřimov Florbal – okresní kolo 

KD2 Jana Sucková Jihlava soutěž kadeřníků a kosmetiček 

KD1 
Slavíková , 
Nováková 

Praha neviditelná výstava 

OT4 
Nováková, 
Marešová 

Jihlava MMT - soutěž 

Kd1,MMD2, Slavíková, Pechová, Vídeň Vánoční Vídeň 

MS2, MS3, Z3 
Ivona Dvořáková, 
Karel Martínek 

Pacov Exkurze do Pacovských strojíren 

většina 
tříd 

Tomáš Jirsa Pelhřimov 
Filmová projekce v Kině Vesmír - 
film "Diktátor" 

TE2,MMD2 

leden 

Jaroslava 
Nacházelová 

Pelhřimov Prevence kriminality - Policie ČR 

PO1,PO2 Dana Němcová Praha exkurze do ČNB v Praze 

většina 
tříd 

Tomáš Jirsa Pelhřimov 
Filmová projekce v Kině Vesmír - 
film "7 dní hříchu" 

123 žáků 

únor 

  Nové Město  MS v biatlonu 

KD3, MEO4 Hana Nováková Pelhřimov Beseda - Sebevražedné chování 

PO1 Marcela Křížková Pelhřimov Beseda - Domácí násilí 

192 žáků Věra Hrubantová Pelhřimov Sebeobrana 

MS 4 Florian 
Žďár nad 
Sázavou 

Regionální soutěž v programování 
CNC 

Z 3 

březen 

Němec M. Chotěboř 
Regionální soutěž KOVO Junior 
2013 

E2,3,ME2,3 
Hašek, Vondrák, 
Pech, Bláha 

Brno AMPER 2013 - veletrh 

KD1,ZET1 Bartošková Pelhřimov 
Přednáška v městské knihovně- 
Drogy 

2.A,3.M Ing. Hadrava J. 
společenský sál 
DM  

Přednáška o certifikátech IES 

2.M,3.A,5.N Ing. Hadrava J. 
společenský sál 
DM  

Přednáška o certifikátech IES 

3.M,4.N Mgr. Bělová 
aula gymnázia 
Pelhřimov 

promítání filmu a beseda (v rámci 
projektu "Jeden svět") 

1.A,2.A Bc. Goldman kino Pelhřimov 
promítání filmu a beseda (v rámci 
projektu "Jeden svět") 

IT3, IT4 Reinhart, Stránský Brno AMPER 2013 - veletrh 

MSD4,IT4,STD1,IT3 
Nacházelová, 
Hrubantová 

Pelhřimov 
Beseda v městské knihovně - 
současná literatura 

ME3,E3 2+2 Hašek Jiří Třebíč 
Krajská soutěž oboru elektro - 
Řemeslo Vysočiny 



 

 

KD2, IT3 
Nacházelová, 
Štičkova 

Pelhřimov 
Kino Vesmír - festival.dok. filmů - 
Polibek od Putina 

KD2, PO1, MEO4, 
Nacházelová, Jirsa, 
Němcová 

Pelhřimov 
Divadelní představení 
V+W+Osvobozené divadlo 

2 žáci ME4, 

duben 

Vondrák Václav PRAHA - FESTO celostátní soutěž FESTO 

STD1,2,3,4;IT1,2,3;PO1;T3;MSD4-
14ŽÁKŮ 

Věra Hrubantová Pelhřimov 
Pohár Josefa Masopusta – okresní 
kolo 

STD1,2,3,4;IT1,2,3;PO1;T3;MSD4-
14ŽÁKŮ 

Věra Hrubantová Jihlava 
Pohár Josefa Masopusta – krajské 
kolo 

T3- 2 žáci Němec Jiří Pelhřimov Krajská soutěž oboru truhlář 

7 žáků oborů M 
Hillermannová 
(dozor OA) 

Tábor 
Celostátní matematická soutěž 
žáků středních odborných škol 

IT2,IT3,MMD3 
Nacházelová, 
Spálovský, Štičková 

Tábor 
Divadelní představení - Labyrint 
světa 

3 žáci IT2, 3žáci IT3 Reinhart, Jirsa Jihlava Soutěž Prezentiáda 2013 

STD2,PO1 
Nacházelová, 
Spálovský 

Pelhřimov Přednáška v městské knihovně 

MS1, Z1 Karel Martínek Pelhřimov Exkurze do Agrostroje Pelhřimov 

Z 3 Král Brno 
Celostátní soutěž KOVO Junior 
2013 

IT2 Reinhart Pelhřimov Kino Vesmír - Martin a Venuše 

1.A,2.A Mgr. Bělová učebna školy 
beseda o problematice domácího 
násilí,IC Jihlava 

1.A,2.A,3.A Ing. Tolkner Brno Autosalon 2013 

4.N 
Ing. Hanusová, 
Mgr. Bělová 

Kamenice n. L. - 
Rodinov 

akce "Čistá Vysočina" 

5.N Ing. Hanusová škola 
finanční gramotnost - Poštovní 
spořitelna 

PO1,MM1,IT2 
Třísková, 
Nacházelová, 
Maršíková 

Pelhřimov 
Kino Vesmír- ekologický projekt-
Reduce  filmů 

IT2, STD2 
Třísková, 
Hrubantová 

Plzeň Techmania - fyzika 

STD1, KD1 

květen 

Křížková Pelhřimov 
Kyberšikana a kybergrooming - 
knihovna 

IT3 Štičková Pelhřimov Kino Vesmír- Pohodáři 

STD3,IT3,TE2, KD2,MMD3    69 
žáků 

Věra Hrubantová 
Staré Město 
pod 
Landštejnem 

Sportovně turistický kurz 

E3, ME2 Hašek Pelhřimov školení na přepětí -  firma 



 

 

HakelTrade 

T2 - 2 žáci Straka Rostislav 
České 
Budějovice 

SUSO - soutěž truhlářů 

E3 Pech Pelhřimov 
Předváděcí akce elektro a kovo 
ELPE 

E3, ME3 Hašek Pelhřimov 
školení inteligentní 
elektroinstalace, aut. Firma 
ELKOep 

PO1 

červen 

Křížková, Kubíková Pelhřimov Finanční gramotnost 

IT3 
Štičková, 
Hillermannová 

Pelhřimov Kino Vesmír - Muž z oceli 

1.M,2.M,4.N Bc. Goldman Kámen  Den CASE 

4.N Ing. Hanusová 
Kamenice nad 
Lipou 

Pekárna Velíšek 

IT 2 Reinhart, Pech 
Sedlice - Kemp 
Želivka 

přírodovědná exkurze 

KD1 Slavíková, Martínek Praha kultruní exkurze  - Praha 

STD 1 Hillermannová Praha 
exkurze- Národní technické 
muzeum v Praze 

IT 3 Štičková, Burda Sedlice přírodovědná exkurze 

MM 1 Nacházelová 
Proseč pod 
Křemešníkem 

pěší turisticka 

MMD 3 Hrubantová Katov cyklo a pěší turistika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.5 

Výsledky hospodaření za rok 2012 

Ve Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Pelhřimov byl vytvořen za rok 2012 
zisk celkem ve výši 509 tis. Kč. Z toho v hlavní činnosti 0 Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti 
(svářečská škola, hostinská činnost, pronájem nebytových prostor, autoškola, rozvod tepel. 
energie) bylo dosaženo zisku 509 tis. Kč. Náklady a výnosy na obě tyto činnosti jsou účtovány 
odděleně. 
P ř í j m y  SPŠ a SOU Pelhřimov činily v roce 2012 celkem:                           62 639   tis. Kč  

                    z  toho:  dotace  (účet 672)                                                              48 147   tis. Kč                                     

                                   v tom:   přímé NIV                              celkem                    35 295   tis. Kč   

                                                příspěvek na provoz                                              11 535   tis. Kč 

                                                soutěže ÚZ 00032                                                            6   tis. Kč 

                                                Město Pelhřimov                                                           10   tis. Kč 

                                                příspěvek na projekt-Česko německý fond  

budoucnosti                                  33  tis. Kč 

                                                ÚZ 98007 dotace PAP                                                    65  tis. Kč     

                                                 Projekt „Inovace ve výuce odborných předmětů 

                                                 -aplikace RVP do ŠVP“                                             1 203  tis. Kč                                     

                                   poplatky od žáků,zákonných zástupců a pracovníků      5 344  tis. Kč 

                                   tržby z produktivní práce žáků                                                969  tis. Kč 

                                   tržby z VHČ                                                                              5 321  tis. Kč                                

                                   ostatní tržby                                                                               320  tis. Kč 

                                   úroky z účtů                                                                                    7  tis. Kč 

                                   čerpání fondů                                                                         2 531  tis. Kč  

 

V ý d a j e  SPŠ a SOU Pelhřimov činily v roce 2012 celkem:                          62 130  tis. Kč  

                    z toho: výdaje VHČ                                                                               4 812  tis. Kč             

                                platy v hlavní činnosti (NIV)-peda19 005  tis. Kč 



 

 

                                platy v hlavní činnosti (NIV)-nepeda6 718  tis. Kč                    

                                OPPP-peda223  tis. Kč 

                                OPPP-nepeda178  tis. Kč 

                                OPPP-projekt Inovace                                                                 572  tis. Kč 

                                zdravotní a sociální pojištění, příděl do  FKSP                     9 237  tis. Kč 

                                výdaje na učebnice, uč. texty a učeb.pomůcky                      699  tis. Kč 

stipendia                                                                                            0  tis. Kč                       

                                ostatní provozní náklady                                                       20 686  tis. Kč 

 

Ve SPŠ a SOU Pelhřimov neproběhly v roce 2012 žádné kontroly související s hospodařením. 

Investiční výdaje za rok 2012 činily 5 751 tis. Kč a z toho 3 353 tis. bylo financováno 

z investičních prostředků školy (cvičné auto pro autoškolu 265 tis. Kč, malý nákl. automobil 

255 tis. Kč, počítače pro prg. CATIA 400 tis. Kč, odhlučnění učebny „Měrové středisko“  

99 tis. Kč, plynový kotel+rekonstrukce rozvodů plynu a užitkové vody ve služeb.bytě 224 tis. 

Kč,  oprava výtahu 1 239 tis. Kč, oprava podlah tělocvičny 871 tis. Kč ) a 2 398 tis. Kč bylo 

financováno z investičních prostředků Kraje Vysočina (investice „Moderní měření“).   

 

Hodnota NHM, HM , DHM a pozemků v poř. cenách                                       176 327  tis. Kč 

Oprávky k majetku                                                                                              74 266  tis. Kč 

Zůstatková hodnota                                                                                          102 061  tis. Kč 

Zásoby celkem                                                                                                         686   tis. Kč           

 

 

 

 

V Pelhřimově dne 10. 9. 2013                                                     Mgr. Pavel Hlaváček 

                    ředitel SPŠ a SOU Pelhřimov 

 



 

 

Příloha č.6 

Publikační činnost 

Prezentace školy v tisku – Pelhřimovský deník, 5+2, ProVysočinu, Zemědělec 

Prezentace školy v rádiu – Radio Vysočina, Hit radio Faktor 

Regionální televize R1 

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/pelhrimov-hosti-mistrovstvi-v-carromu-20130329.html 

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/stravniky-ve-friedove-ulici-vystridaji-uz-v-srpnu-delnici-

20130307.html 

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-vyrobili-stul-a-pak-si-na-nem-zahrali-unikatni-

hru-pe12.html 

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/truhlari-z-vysociny-si-pomerili-sily-20130410.html 

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/obri-zidle-uvita-ridice-pri-vjezdu-do-mesta-

20130610.html 

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/20120120mlade-navrharky-usily-kostymy.html 

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/kamenicti-v-polsku-domlouvali-partnerstvi-skol-

pe13.html 

http://www.r1jih.cz/index.php?s=93 

http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/v-pelhrimove-predavali-uz-desaty-rocnik-cen-

mesta_2012.html 

 



 

 

Příloha č. 7  

Obrazová část 

Jarní turnaj Mistrovství ČR ve hře Carrom 

 

 

Prezentiáda 2013 

 

 



 

 

SUSO Soutěžní přehlídka stavebních řemesel – region Jižní a Západní Čechy 

 

 

 

 



 

 

 
Turistický kurz13.5. – 17.5.2013 ve Starém Městě pod Landštejnem 

 

 

 

 

Festival rekordů a kuriozit Pelhřimov 2013 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Projekt Dřevěný hrací stůl pro dva – DUO Spieltisch 

 

Soutěž Dívka roku 

 



 

 

 
Pět školek dostalo kolébky od truhlářů  

 

 

 

Mladý tvorca Nitra 

 



 

 

Soutěž odborných vědomostí a dovedností oboru Truhlář 2013 

 

 

Dílny zručnosti pro zájemce ze ZŠ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Laboratoř metrologie 

 

 



 

 

 

 


