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1
1.1

1.2

Charakteristika školy
Zřizovatel
•

název:

Kraj Vysočina

•

adresa:

Žižkova 57, Jihlava

•

IČ

70890749

•

kontakty
telefon

564 602 111

www

www.kr-vysocina.cz

Identifikační údaje
•

název:

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární,
zemědělská a zdravotnická Třebíč

•

adresa

Žižkova 505, Třebíč

•

IČ

60418460

•

IZO školy

600 015 378

•

IZO ředitelství

000 566 900

•

datum zařazení do sítě 1. 1. 2005

•

ředitelka školy do 8.7.2021

Ing. Lenka Havlíková

od 9.7.2021

Ing. Lenka Francová

•

zástupce statutárního orgánu

•

zástupce pro veterinární a zemědělské obory Ing. Karel Samuel

•

zástupce pro zdravotnické obory

Mgr. Marta Valentová

•

zástupce pro VOŠ zdravotnickou

Mgr. Milada Brabcová

•

kontakty:
telefon

568 610 101

e-mail

info@szstrebic.cz

www

http://www.szstrebic.cz

datová schránka

zrjubs5

Mgr. Milada Brabcová
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1.3

1.4

Informační zdroje
•

ŠVP

•

www.szstrebic.cz

•

www.facebook.com/VOSaSSVZZTrebic

•

www.instagram.com/vosassvzztrebic

•

Dny otevřených dveří, Dny školy

Součásti školy a jejich kapacity
Součást školy

IZO

Kapacita

Stav k 30. 9. 2020

Střední škola

000 566 900

590

336

Vyšší odborná škola

110 250 273

375

20

Domov mládeže

108 026 124

178

146

Školní jídelna

103 219 854

600

347
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2

Přehled vzdělávacích oborů

2.1

Vzdělávací program
Název oboru

Kód oboru / studijní
forma

Agropodnikání
Veterinářství
Zdravotnický asistent
Praktická sestra
Podnikání
Diplomovaná
všeobecná sestra
Diplomovaná
všeobecná sestra
Účetnictví a finanční
hospodaření

41-41-M/01
43-41-M/01
53-41-M/01
53-41-M/03
64-41-L
53-41-N/1.
Denní forma
53-41-N/1.
Kombinovaná forma
63-41-N/25
Denní forma

2.2

Délka studia

Počet Počet
tříd
žáků

4 roky
4 roky
4 roky
4 roky
3 roky

4
4
2
6
0

58
110
44
124
0

3 roky

2

19

3,5 roku

1

13

3 roky

0

0

Další údaje o vzdělávání

Přehled o počtu ročníků a studentů střední školy k 30. 9. 2020
Ročník

Počet žáků
v ročníku

1.

73

2.

89

3.

78

4.

96

Celkem

Třida

Celkový
počet žáků

Z toho dívek

1.A
1.B
1.C
1.D
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
-

12
24
21
16
13
31
18
27
12
24
19
23
21
31
22
22
336

5
21
19
15
1
29
17
26
7
24
18
21
9
29
21
22
284

Integrovaní
zdrav.
Postižení žáci
0
1
1
0
2
0
2
0
0
2
1
0
1
1
1
1
13
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Přehled o počtu ročníků a studentů vyšší odborné školy k 31. 10. 2020

Ročník

Počet žáků
v ročníku

1.

0

2.

0

3.

0

Celkem

0

Třída

Celkový
počet žáků

Z toho dívek

Integrovaní
zdrav.
Postižení žáci

1.V
2.K
3.V
-

11
16
9
36

11
16
8
35

0
0
1
1
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3

Přehled pracovníků školy k 30. 6. 2021

Pracovníci
Vyučující - interní
Vyučující - externí
Vychovatelé
Nepedagogičtí - interní
Nepedagogičtí - externí
Celkem

3.1

Počet
osob

Z toho
žen

46
12
5
20
0
83

35
8
4
15
0
62

Pedagogičtí pracovníci

Vyučující – interní
Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Pracovní zařazení, funkce
Učitel OP
Učitel OP
Učitel VVP
Učitel OP
Zástupce ředitele
Učitel OP
Učitel VVP
Učitel OP
Učitel VVP
Učitel VVP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Ředitelka
Učitel VVP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel VVP
Učitel OP
Učitel VVP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel VVP

Úvazek
1
1
1
1
1
0,66
0,43
0,28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,50
0,23
1
1
1
1
1
0,57

Kvalifikace
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

Roky
ped. praxe
4
1
27
30
20
1
15
2
2
3
28
2
29
26
1
2
18
1
1
35
16
6
6
1
12
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel VVP
Učitel OP
Učitel VVP
Učitel VVP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel VVP
Učitel OP
Učitel VVP
Učitel OP
Učitel VVP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel VVP

1
1
0,28
1
1
0,71
1
1
1
0,77
1
1
0,56
0,45
1
1
0,62
1
1
0,71
1

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
ÚSO
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

30
1
9
12
2
1
9
7
1
2
35
13
41
7
20
9
7
8
15
1
5

Kvalifikace

středisko

Z toho 2 vyučující čerpají rodičovskou dovolenou.

3.2

Vyučující - externí

Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pracovní zařazení, funkce
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP
Učitel OP

Hodin za
školní rok
109
4
33
6
19
4
18
9
29
7
20
21

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

SŠ
SŠ
VZŠ
VZŠ
VZŠ
VZŠ
VZŠ
VZŠ
VZŠ
VZŠ
VZŠ
VOŠ
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3.3

Vychovatelé
Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.

Pracovní zařazení, funkce
Vychovatel
Vychovatel
Vychovatel
Vychovatel
Vychovatel

Úvazek
1
1
1
1
1

Kvalifikace
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ÚSO

Roky
ped. Praxe
1
1
27
1
1

Další údaje o nepedagogických pracovnicích
Poř. č. Pracovní zařazení, funkce
1.
Uklízečka
2.
Uklízečka
3.
Uklízečka
4.
Uklízečka
5.
Uklízečka
6.
Admin.prac
7.
Provozní technik
8.
Účetní
9.
Admin.prac
10.
Školník
11.
Provozní tech.
12.
Správce poč.sítí
13.
Sekretářka
14.
Vrátná
15.
Vrátná
16.
Kuch. pom
17.
Kuch. pom
18.
Kuchař
19.
Kuchař
20.
Vedoucí šk. jídelny

Úvazek
1
0,75
1
1
1
0,6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SOU
Z
SOU
SOU
SOU
ÚSO
VŠ
ÚSO
VŠ
SOU
SOU
ÚSV
ÚSO
SOU
ÚSO
SOU
SOU
SOU
ÚSO
ÚSO

Komentář k výše uvedeným tabulkám.
• VVP
všeobecně vzdělávací předměty
• OP
odborné předměty
• Z
základní
• SOU
střední odborné s výuč. listem
• ÚSO
úplné střední odborné
• ÚSV
úplné střední všeobecné
• VŠ
vysokoškolské
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4

Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Přijímání žáků ke vzdělávání na střední škole ve školním roce 2021/2022 bude realizováno
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odporném a jiném
vzdělávaní (školský zákon), v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání na středních školách, v platném znění.
Termíny JPZ:

4.1

•

Řádný termín

12. a 13. 4. 2021

•

Náhradní termín

12. a 13. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo
Počet
Počet
přihlášených
přijatých
řádný náhradní
přijatí ZL
termín termín

Název oboru

Druh
studia

Délka
studia

41-41-M/01

Agropodnikání

denní

4

34

1

30

17

43-41-M/01

Veterinářství

denní

4

63

3

32

32

53-41-M/01

Praktická sestra

denní

4

68

1

60

44

Kód oboru

Pozn.: ZL = zápočtový lístek

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo
Počet
Počet
přihlášených
přijatých
řádný náhradní
přijatí ZL
termín termín

Název oboru

Druh
studia

Délka
studia

41-41-M/01

Agropodnikání

denní

4

5

0

5

3

43-41-M/01

Veterinářství

denní

4

0

0

0

0

53-41-M/01

Praktická sestra

denní

4

6

0

6

1

Kód oboru

Pozn.: ZL = zápočtový lístek

4.2

Kritéria hodnocení a přijímání studentů

Uchazeči, kteří podali přihlášku, byli přijímáni podle výsledků přijímacího řízení, které mělo
tyto součásti:
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Kritéria přijímacího řízení
Vyšší odborná škol a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč jako příslušný
správní orgán podle § 165 odst. 2, písm. f) a § 60 odst. 2, písm. a) a odst. 4 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a § 2, 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů stanoví tato
kritéria dalších kol přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:
Přijímací řízení vychází z výsledků testů jednotné zkoušky, z výsledků hodnocení předchozího
vzdělávání a dalších skutečností, které dokládají schopnosti a zájmy uchazeče.
Podmínkou přijetí uchazečů je:
splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání v souladu se
zákonem 561/2004 Sb., § 59 odst. 1, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem podle nařízení
vlády č. 211/Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání v platném znění.
Uchazečům, kteří mají specifické poruchy učení (potvrzené pedagogicko-psychologickou
poradnu dodané společně s přihláškou) může být podle doporučení PPP prodloužen čas
určený pro vypracování testů.

Počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory:
AGROPODNIKÁNÍ kód oboru 41-41-M/01 denní forma studia
Přijati budou uchazeči seřazení podle dosažených bodů na doplnění třídy do 30 žáků a
následujících kritérií.
PRAKTICKÁ SESTRA kód oboru 53-41-M/03 denní forma studia
Přijati budou uchazeči seřazení podle dosažených bodů na doplnění tříd do 60 žáků a
následujících kritérií.
VETERINÁŘSTVÍ kód oboru 43-41-M/01 denní forma studia
Přijati budou uchazeči seřazení podle dosažených bodů na doplnění třídy do 30 žáků a
následujících kritérií.
Konkrétní počty přijímaných žáků budou zveřejňovány vždy s vyhlášením dalšího kola.
VÝSLEDKY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:
Písemný test ČJL ................................................................................... maximálně 50,0 bodů
Písemný test MAT ................................................................................. maximálně 50,0 bodů
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VÝSLEDKY HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ V PŘEDCHÁZEJÍCÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Pokud se uchazeč hlásí po absolvování 9. ročníku ZŠ:
bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* v pololetí 8. třídy maximálně 30,0 bodů
bodové hodnocení průměru známek vysvědčení* v pololetí 9. třídy maximálně 30,0 bodů
za průměr 1,00

30,0 bodů

za každých 0,01 nad průměr 1,00

- 0,2 bodu

Pokud se uchazeč nehlásí z 9. ročníku ZŠ budou hodnocena vysvědčení adekvátně z posledních
dvou ročníků povinné školní docházky uvedené na přihlášce.
HODNOCENÍ DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ OSVĚDČUJÍ VHODNÉ SCHOPNOSTI, VĚDOMOSTI
A ZÁJMY UCHAZEČE
Účast a umístění na biologické olympiádě (doklad o účasti uchazeč podává s přihláškou)
za účast ve školním kole .............................................................................................. 1 bod
za účast v okresním kole .............................................................................................. 2 body
za účast v krajském kole .............................................................................................. 4 body
za účast v celostátním kole .......................................................................................... 6 bodů
Započítají se body za nejvyšší dosažené umístění v jednom školním roce.
Pomocná kritéria (při rovnosti bodů na pořadových místech rozhodných pro přijetí)
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazeče vždy následující pomocné kritérium
1. lepší známka v pololetí 8. třídy z českého jazyka
2. lepší známka v pololetí 8. třídy z cizího jazyka
* známky uchazeče, uvedené na přihlášce ke vzdělávání-studiu ve střední škole.
4.3

Odvolání

Položka

Počet osob

počet odvolání celkem

29

přijato na základě odvolání

24

4.4

Údaje o přijímacím řízení na vyšší odbornou školu, obor Diplomovaná všeobecná sestra
Denní forma studia
•

1. kolo přijímacího řízení 14. června 2021

Kombinovaná forma studia
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4.5

•

1. kolo přijímacího řízení 14. června 2021

•

2. kolo přijímacího řízení 2. srpna 2021

Kritéria hodnocení a přijímání studentů
Denní i kombinovaná forma studia
•

Podmínky přijetí:
o maturitní zkouškou ukončené středoškolské vzdělání
o zdravotní způsobilost potvrzená na přihlášce ke studiu lékařem
podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném
znění.

•

Přijímací zkouška: nekoná se.

•

Pořadí uchazečů pro přijetí se stanoví na základě:
o lepší průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku střední
školy.

•

Při shodném průměru na místech rozhodných pro přijetí, rozhodne o přijetí
uchazeče vždy následné kritérium:
o lepší průměrný prospěch maturitního vysvědčení.
o lepší známka z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku SŠ,

Přijímací řízení k přijetí do vyššího ročníku, kombinovaná forma, pokusné ověřování MŠMT
•

Přijímání do vyššího ročníku než prvního ve vzdělávacím programu
Diplomovaná všeobecná sestra a další organizace vzdělávání studentů ve
vyšší odborné škole se řídí pravidly pokusného ověřování vyhlášeného
MŠMT v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

•

A. Kritéria přijetí pro absolventy oboru Zdravotnický asistent
o maturita v oboru Zdravotnický asistent
o zdravotní způsobilost (formulář na stránkách školy)
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o úspěšné vykonání rozdílových zkoušek (min. 75% úspěšnost u
každého z předmětů)
o 1. část: 4. června 2021, písemný test z modulů: Biochemie,
Biofyzika, Genetika, Hematologie
o 2. část: 11. června 2021, písemný test z modulů: Anatomie a
fyziologie, První pomoc
•

B. Kritéria přijetí pro absolventy oboru Zdravotnický záchranář, Porodní
asistentka, Dětská sestra
o maturita
o zdravotní způsobilost (formulář na stránkách školy)
o doklady o dosaženém vzdělání

4.5.1. Výsledky přijímacího řízení 1. a 2. kola

Kód oboru

53-41-N/1.

53-41-N/1.

Název oboru
Diplomovaná
všeobecná
sestra
Diplomovaná
všeobecná
sestra

Druh studia

Denní

Kombinovaná

Délka
studia

Počet
přihlášených
Počet
přijatých
řádný náhradní
termín termín

3

24

0

20

3,5

27

0

26

2.kolo

Kód oboru

53-41-N/1.

Název oboru
Diplomovaná
všeobecná
sestra

Druh studia

Délka
studia

Kombinovaná

3,5

Počet
přihlášených
Počet
řádný náhradní přijatých
termín termín
17

0

16
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5
5.1

Údaje o výsledcích vzdělávání
Hodnocení tříd střední školy

1. pololetí

2. pololetí
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5.2

Hodnocení ukončení studia
5.2.1. Maturitní zkoušky, jarní termín
Třída

Prospělo

Neprospělo

4.A
4.B
4.C
4.D
Celkem

18 (18 žádný + 0 opravný)
29 (28 řádný + 1 opravný)
19 (17 řádný + 2 opravný)
18 (18 řádný + 0 opravný)
84 (81 řádný + 3 opravný)

4 (3 řádný + 1 opravný)
3 (3 řádný + 0 opravný)
11 (5 řádný + 6 opravný)
3 (3 řádný + 0 opravný)
21 (14 řádný + 7 opravný)

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládala ze dvou částí – společné (státní) a
profilové (školní). Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musel úspěšně složit povinné zkoušky
obou těchto částí. Maturitní zkoušku v jarním zkušebním období v roce 2021 konali žáci, kteří
podali přihlášku k maturitní zkoušce pro toto období.
V rámci společné části maturitní zkoušky studenti maturovali z českého jazyka a literatury a
cizího jazyka (anglického nebo německého) nebo matematiky – konali didaktický test. Žáci
oboru Zdravotnický asistent měli možnost volby, test konat nemuseli (odpracovali min. 160
hodin v rámci praktického vyučování, pracovní povinnosti, DPP, dobrovolnictví apod.). Všichni
žáci této možnosti využili, nikdo z nich didaktický test nekonal. Žáci oboru Veterinářství a
Agropodnikání didaktické testy konali.
Žáci, kteří byli ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemuseli konat ústní
profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolili ve společné
části.
Profilová část oboru Agropodnikání (4.A) – školní část, se skládala z praktické a ústní maturitní
zkoušky (z předmětů chov zvířat, pěstování rostlin). Celkem konalo maturitní zkoušku 21 žáků
(21 žáků řádný termín). 18 žáků prospělo.
Profilová část oboru Veterinářství (4.B) – školní část, se skládala z praktické zkoušky a ústní
maturitní zkoušky (z předmětů odborné veterinární předměty a odborné zemědělské
předměty). Celkem konalo maturitní zkoušku 31 žáků, z toho 28 žáků prospělo.
Profilová část MZ oboru Zdravotnický asistent (4.C + 4.D) – školní část, se skládala z praktické
zkoušky a ústní maturitní zkoušky (z předmětu ošetřovatelství; volitelných předmětů
somatologie nebo psychologie a komunikace). Celkem konalo maturitní zkoušku 43 žáků,
z toho 35 žáků prospělo.
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5.2.2. Maturitní zkoušky, mimořádný termín
Třída

Prospělo

Neprospělo

4.A
4.B
4.C
Celkem

2
2
2
6

1 (+ 1 omluva)
1
3
5

Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období
uskutečnili také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín byl
určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspěli (u
povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluvili řediteli
školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky.

5.2.3. Absolutorium
Třída

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Celkem

3.V

2

6

0

8

Ve dnech 15. a 16. června 2021 se konal řádný termín absolutoria vyšší odborné školy denní
formy oboru Diplomovaná všeobecná sestra. K absolutoriu přistoupilo 8 studentů. Výsledky
absolutoria: 6 studentů u absolutoria prospělo, 2 studenti prospěli s vyznamenáním.

5.3

Zabezpečení odborné praxe
5.3.1. Odborná praxe oboru Agropodnikání a Veterinářství

Výuka probíhá od prvního do čtvrtého ročníku. Výuka je realizována formou učební praxe,
která se dělí na praxi rozvrhovou (1. a 2. ročník) a praxi blokovou (vyučuje se v 1. až 4. ročníku).
V praxi učební rozvrhové se vyučuje učivo, které nemá sezónní charakter a lze je vyučovat
v průběhu celého roku. Do praxe učební blokové je zařazeno učivo, které má buď sezonní nebo
specifický charakter, a lze ji učit pouze v určitém daném období. Dále se vyučuje odborná
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individuální praxe, která je organizována souběžně s teoretickým vyučováním po dvou
týdnech v každém ročníku a nezapočítává se do celkového počtu hodin. V rámci individuální
praxe mohou žáci provádět činnosti v areálu školy a na školních pozemcích. Odborná
individuální praxe probíhá buď na školních závodech nebo na smluvně zajištěných
pracovištích, pod vedením odborných instruktorů nebo zaměstnanců podniku. Organizací,
vedením a hodnocením je pověřen odborný učitel.
Odbornou individuální praxi a odbornou prázdninovou praxi vede odborný učitel, který žáky
připravuje na praxi, kontroluje jejich činnost na praxi a hodnotí je. Po ukončení praxe
vyhodnocuje celý průběh praxe a žáky klasifikuje.
Žákům vykonávajícím v daném týdnu individuální praxi jsou poskytovány studijní materiály,
tematicky odpovídající probíranému učivu v daném týdnu a možnost konzultací s učiteli
v rámci vypsaných, pravidelných konzultačních hodinách.
Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s masivním výskytem nákazy COVID-19 nebyla
praktická výuka v reálných podmínkách smluvních zařízeních realizována podle plánu a musela
být upravována. Prázdninová odborná praxe 3. ročníků byly realizována v plném rozsahu.
Navíc byla realizována praxe ve smluvních podnicích navíc v měsíci září až říjen u 3. a 4. ročníků
oborů Agropodnikání a Veterinářství jako náhrada za neuskutečněnou praxi v minulém
období.
Dále nebylo možné realizovat ani odborné praxe v zahraničí.
Časová dotace (počet týdnů) výuky jednotlivých forem praxe oboru Agropodnikání
Ročník
1.
2.
3.
4.

Rozvrhová
2
2
0
0

Bloková
2
3
4
2

Individuální
2
2
2
1

Prázdninová
0
0
2

Celkem
6
7
8
3

Časová dotace (počet týdnů) výuky jednotlivých forem praxe oboru Veterinářství
Ročník
1.
2.
3.
4.

Rozvrhová
2
2
2
2

Bloková
2
2
2
2

Individuální
2
2
2
0

Prázdninová
0
0
0

Celkem
6
6
6
4
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5.3.2. Přehled míst výkonu učební praxe
SŠ – obor Agropodnikání
Statek Dubinka s.r.o. – školní závod MZE
ZD „Podlesí“ Čechtín– školní závod MZE
Dvůr Ratibořice - školní závod MZE
ADW AGRO a.s. Krahulov
ZD Hrotovice
ZD Kouty
Rolnická společnost Lesonice a.s
ZD Výčapy
ZVZD Horácko Opatov
ZD Okříšky
ZOD Čáslavice
ZD Klučov Lhota, družstvo
Jezdecký spolek Nová Ves
Líheň Studenec s.r.o.
AGRA Brtnice a.s.
DVP Ametyst Vladislav
SŠ – obor veterinářství
ZD „Podlesí“ Čechtín – školní závod MZE
Statek Dubinka s.r.o. – školní závod MZE
Dvůr Ratibořice– školní závod MZE
ZD Hrotovice
Liga na ochranu zvířat ČR Třebíč
ZVOD Horácko Opatov
ZD Kouty
Rolnická společnost a.s. Lesonice
ZD Výčapy
ZOO Jihlava
Jezdecké centrum Nová Ves
Státní veterinární ústav Jihlava
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5.3.3. Odborná praxe zdravotnických oborů SŠ
Výuka předmětu Ošetřování nemocných oborů Zdravotnický asistent a Praktická sestra, dále
Odborná souvislá praxe oboru Praktická sestra a část praktických cvičení předmětu Postupy
v ošetřovatelství oboru Praktická sestra byla realizována na odděleních Nemocnice Třebíč a
Nemocnice Mostiště, dále v Třebíči v DpS Koutkova, Kubešova a manž. Curieových,
v Alzheimer centru Třebíč a v DpS v Náměšti n. Oslavou. Vzhledem k vládním nařízením
v souvislosti s masivním výskytem nákazy COVID-19 platila pro žáky 4. r. oboru Zdravotnický
asistent pracovní povinnost (v měsících říjen – prosinec 2020). Žáci absolventského ročníku
pracovali v Nemocnici Třebíč a v mnoha zařízeních sociálního typu nejen v Třebíči, ale i
v Náměšti n. Oslavou, v Moravských Budějovicích, v Telči a v Jablonci nad Nisou.
Vzhledem k situaci s nákazou COVID-19 nebyly realizované v tomto školním roce odborné
praxe v zahraničí.

5.3.4. Odborná praxe na VOŠ zdravotnické
Odborná praxe oboru Diplomovaná všeobecná sestra denní formy studia a kombinované
formy studia byla realizována formou blokové výuky. Probíhala v jednotlivých obdobích a o
prázdninách v přirozených podmínkách pracovišť poskytujících zdravotní, sociální a terénní
péči na základě smluv uzavřených mezi školou a zdravotnickými nebo jinými zařízeními. Praxe
probíhala pod vedením odborných vyučujících, jako praxe skupinová, nebo pod vedením
zdravotnických

pracovníků,

jako

praxe

individuální.

Pro

studenty

3. ročníku denního studia platila pracovní povinnost uložená vládou ČR vzhledem k situaci
s nákazou COVID-19. Studenti pracovali především na covidových jednotkách Nemocnice
Třebíč.
5.3.5. Pracoviště praxe - zdravotnické obory
VOŠ – obor Diplomovaná všeobecná sestra
Nemocnice Třebíč, p. o.
Psychiatrická nemocnice Brno
Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně
Fakultní nemocnice Brno Bohunice
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Nemocnice Ivančice, p. o.
PATEB s.r.o., Jemnice
Nemocnice Jihlava, p. o.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, p. o.
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, p. o.
Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, p. o.
IGF Alzheimer centrum Třebíč, s. r. o.
Domov svaté Anežky Velký Újezd
Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., Mostiště
Ordinace praktických lékařů pro dospělé
Ordinace praktických lékařů pro děti a dorost
SŠ – obory Zdravotnický asistent a Praktická sestra
Nemocnice Třebíč, p. o.
Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., Mostiště
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, p. o.
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, p. o.
Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, p. o.
IGF Alzheimer centrum Třebíč, s. r. o.
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5.4

Soutěže a odborná činnost žáků zemědělských oborů

Mezinárodní soutěž v orbě
se letos nekonala z důvodu pandemické situace. Místo ní se konala pouze soutěž v orbě za
účasti studentů škol se zemědělským zaměřením z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.
Soutěž se konala ve středu 23. září pořádala Střední odborná škola a SOU Znojmo již 16. ročník
soutěže v orbě žáků a učňů středních škol. Z oficiálních hostů se soutěže zúčastnili mimo jiné i
zástupci Jihomoravského kraje a města Znojma.
Této zajímavé soutěže, kde je třeba mít nejen dovednosti při praktické orbě, ale znát i teorii
techniky orby, se zúčastnili i tři žáci oboru Agropodnikání naší školy: Jakub Krul, Tomáš Nekuda
a Veronika Řezníčková. Po vylosování soutěžní parcely a traktoru s pluhem a zahájení soutěže
začala soutěž, kde soutěžící předváděli své umění v orbě dvojradličnými nesenými pluhy ve
spojení s traktory výkonové řady 55 kW. Dovednosti soutěžících a kvalitu parametrů orby
hodnotila šestičlenná komise rozhodčích z řad odborníků z praxe, odborných učitelů škol a
zástupců firem prodávajících zemědělskou techniku. Hlavní rozhodčí soutěže byl jmenován
Ing. Karel Samuel z naší školy. V konkurenci 32 soutěžících z různých odborných škol
Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, kteří předváděli své umění v orbě, se umístila žákyně
naší školy Veronika Řezníčková na prvním místě mezi dívkami. Ostatní skončili v první polovině
startovního pole. Reprezentanti naší školy se v této soutěži již tradičně umisťují na předních
místech, což dokazuje trvale velmi dobrou odbornou a praktickou úroveň našich žáků.

Veterinární soutěž „O Pohár ústředního ředitele SVS"
Soutěž se letos měla konat od 21. do 23. října 2020 ve Školicím středisku Státního
veterinárního ústavu Praha v Lysolajích. Pro pandemickou situaci se letos nekonala.

Soutěž o Bramborový květ Vysočiny
Soutěž se letos nekonala z důvodu nákazové situace.

Středoškolská odborná činnost zemědělských a veterinárních oborů
Letošní školní rok, školní a okresní kolo SOČ z důvodu nákazové situace neproběhlo. Krajské
kolo SOČ se uskutečnilo pouze on-line. Z důvodu nadměrné zátěže žáků při on-line výuce a
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později i doplňování praktickou výukou ve škole se naše škola rozhodla této soutěže pro tento
školní rok nezúčastnit.

Odborná stáž ve Slovinsku
V tomto roce byl podán projekt v rámci programu Erasmus+ pro zahraniční stáže v partnerské
škole ve Slovinsku Z důvodu mimořádné nákazové situace se žáci oboru veterinářství a
Agropodnikání na partnerské škole Kmetijska Sola Grm Novo Město ve Slovinsku nemohli
zúčastnit.

Měření meteorologických prvků v projektu Globe a školní měření ve školním roce 2020 2021
Naše škola je již několik let zapojena do mezinárodního projektu Globe ve kterém žáci měří
meteorologické údaje a odesílají je do centra v USA, kde se vyhodnocují a jsou uveřejněny na
stánkách projektu- www.globe.gov. Měření každoročně provádí žáci druhého ročníku oboru
agropodnikání. Do projektu se zapojili pokud to bylo možné především žáci druhého ročníku
oboru Agropodnikání, kteří koordinovali zápis dat z meteorologické stanice a zajišťovali
odesílání dat pomocí počítače.

Přípravné školení ke zkouškám z myslivosti a zkoušky z myslivosti
Zkoušky se skládají před zkušební komisí, která je devítičlenná a tvoří ji předseda,
místopředseda a sedm zkušebních komisařů. Znalosti uchazeče z jednotlivých předmětů se
klasifikují "prospěl s vyznamenáním", "prospěl", "neprospěl". Po úspěšném absolvování
zkoušky uchazeč obdrží "potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti".
V letošním roce absolvovalo myslivecké zkoušky ve třídě oboru Agropodnikání 12 žáků, ve
třídě oboru Veterinářství 18 žáků.

Zkouška odborné způsobilosti žadatele (žáka) o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
Zbrojní průkaz konalo zkoušky ve třidě oboru Agropodnikání 6 žáků, ve třídě oboru
Veterinářství 10 žáků. Tento nízký počet byl způsoben nepříznivou nákazovou situací
pandemie koronaviru.
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Inseminační zkoušky (skot, ovce, kozy)
Dne 3.5.2021 a 6.5.2021 se na naší škole konaly již podesáté zkoušky z Inseminace inseminační
technikou u skotu, ovcí a koz. Byly zakončením odborného kurzu probíhajícího na naší škole v
minulém roce u žáků čtvrtého ročníku veterinárního oboru v rámci výuky předmětu
reprodukce zvířat a odborné praxe. Tyto umožňují našim absolventům po získání maturitního
vysvědčení a jejich úspěšnému složení provádět vlastní inseminaci v zemědělské praxi. A to na
základě povolení ministerstva zemědělství, které obdrží při předložení osvědčení získaného na
naší škole za výše uvedených podmínek.
Jedenáctý ročník byl významně ovlivněn nákazovou situací v naší republice. Z těchto důvodů
se praktické zkoušky konaly 16.12.2020 a 17.12.2020 Všichni úspěšně absolvovali tento kurz.
Předsedou zkušební komise byl pan inženýr Vodička - pracovník, ministerstva zemědělství
české republiky.

Kurz ovládání sklízecí mlátičky
se konal v září 2020 a zúčastnili se ho žáci 3. ročníku oboru agropodnikání.

5.5

Soutěže a odborná činnost žáků a studentů zdravotnických oborů

Připravovaná Soutěž ve stlaní lůžek pro žáky 1. ročníků nemohla být, vzhledem k vládou ČR
vydaných nařízeních v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19, realizovaná.

Plánovaná Krajská soutěž zdravotnických škol (tento rok již 3. ročník), na začátku března,
nemohla proběhnout, vzhledem k již zmíněným vládním opatřením. V tomto školním roce bylo
uskutečněno na naší škole pouze setkání zástupců zdravotnických škol Kraje Vysočina.

Olympiáda v psychologii, kterou škola pořádá každoročně pro žáky 2. ročníku, proběhla ve
dvou fázích. Třídní kola této soutěže se konala 18. 12. 2020. Každý žák vystoupil se svým
příspěvkem na téma ,,Slovem pomáhám a ublížím“. Školní kolo, do kterého postoupili z každé
třídy 3 žáci, pak proběhlo až 24. 6. 2021. Soutěž byla velmi úspěšná a práce žáků velmi
zajímavé. Krajské kolo této olympiády v tomto školním roce, bohužel, realizováno nebylo,
vzhledem k již několikrát zmíněným vládním nařízením.
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Na začátku školního roku 2020-21 si vybrali žáci 3. ročníku oboru Praktická sestra odborné
téma pro svoji Ročníkovou práci. Vypracování Ročníkové práce spočívalo ve zpracování
teoretické části a části praktické. Pro zpracování praktické části mohli žáci volit mezi
dotazníkovým šetřením, kazuistikou či edukací. Práci v elektronické podobě žáci odevzdali do
konce března 2021. Do konce dubna si pak každý žák připravil, také v elektronické podobě,
prezentaci své ročníkové práce. Aktivně, pak se svojí prezentací žáci vystoupili 26. a 27. května
2021. Odborné vedení žáků při vypracování RP zajistili vyučující odborných předmětů.

Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se naši žáci v tomto školním roce neúčastnili. Důvodem
byla již zmíněná situace s COVID-19.

Školní centrum zdraví bylo ve školním roce 2020-2021 aktivní z části. V některých měsících,
v souladu s vládními nařízeními, byla činnost centra přerušena. V rámci fungování Školního
centra zdraví prováděli bezplatně žáci zdravotnických oborů školy měření krevního tlaku, BMI,
hladiny cukru v krvi a cholesterolu přímo v budově školy. Další akce Školního centra zdraví
proběhly ve spolupráci se Zdravým městem. Jednalo se o tzv. ,,měření ve věži“ v termínech
18. 9. 2020 a 4. 6. 2021. Dále Školní centrum zdraví zajišťovalo měření pro veřejnost, byl Happy
run konaný dne 26. 6. 2021.
V rámci předlékařské první pomoci byl realizován v tomto školním roce na naší škole kroužek
první pomoci. Vzhledem k opatřením, vydaných vládou ČR, probíhaly některé kroužky pouze
on-line. Soutěže v PPP se v tomto školním roce nekonaly, nekonala se ani školní kola či
oblastní soutěže a celostátní soutěže.
Až v červnu 2021 mohl být realizován projekt ,,První pomoc do škol, šk. rok 2020/2021 –
kategorie čtrnáctiletých“. Přednáškové a instruktážní činnosti z oblasti první pomoci ve
3 třídách na Základní škole Třebíč, ul. Kpt. Jaroše se ujaly studentky 1. ročníku VOŠ oboru
Diplomovaná všeobecná sestra.
Dobrovolné dárcovství krve. Ve spolupráci mezi Odběrovým střediskem Třebíč (Transfuzním
a tkáňovým oddělením Fakultní nemocnice Brno) a naší školou, byli i v tomto školním roce
mnozí žáci a studenti naší školy bezpříspěvkově darovat krev. Z některých našich žáků a
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studentů se stali již opakovaní či pravidelní dárci krve. Podmínkou pro to, stát se dobrovolným
dárcem krve je věk 18 let, dobrý zdravotní stav a hmotnost minimálně 50 kg. Zájem o
dobrovolné darování krve ze stran našich žáků a studentů byl opravdu velký. Všem našim
dobrovolným dárcům krve patří obrovský dík a uznání.

Testování zaměstnanců ve firmách. Vzhledem k nařízením vlády ČR v souvislosti s COVID-19,
přesněji s povinností firem testovat své zaměstnance na onemocnění coronavirem, byla naše
škola požádána o pomoc s prováděním již zmíněného testování. Některé studentky VOŠ a
některé žákyně SŠ chodily pomáhat testovat zaměstnance do následujících firem a
společností, nejen v Třebíči: SOK stavební, s. r. o., PBS INDUSTRY, a. s., Productoo, s. r. r., ZD
Kožichovice, ZOD Čáslavice. Tato pomoc byla pro zmíněné firmy a společnosti ze strany školy
velmi významná a velmi kladně vnímaná a hodnocená. Naši studenti tak mohli, zajištěním
testování, získat zcela nové zkušenosti. Do výpomoci s testováním se zapojily i některé
odborné učitelky a to ve středisku antigenního testování v Nemocnici Třebíč.
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6

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby jsou na škole poskytovány výchovným poradcem a školním metodikem
prevence v souladu s vyhláškou č. 116/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
Pro školní rok 2020/2021 si ŠPP kladlo za cíl poskytovat co nejkvalitnější poradenské služby
žákům, studentům, pedagogům a zákonným zástupcům. Zaměřilo se hlavně na následující
oblasti:
-

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-

Podpora vzájemně prospěšné komunikace a pomoci s PPP a dalšími spolupracujícími
organy a institucemi

-

Péče o žáky s neprospěchem, či s problémy s učením

-

Péče o žáky nadané

-

Kariérní poradenství (studium na VŠ, nástup do zaměstnání)

-

Náborová činnost (cílená na žáky 8 a 9 tříd ZŠ)

-

Školní docházka, řešení omluvené vysoké absence a neomluvené absence

-

Prevence sociálně-patologických jevů (přednášky, besedy, projekce)

-

Vzdělávání a metodická podpora učitelů při práci se žáky se SVP

Metodik prevence, kariérové poradenství
Ve své činnosti se metodička prevence zaměřila na adaptaci žáků prvních ročníků. Adaptační
program uskutečněný v září 2020 ve spolupráci s organizací STŘED s.r.o. pomohl žákům
k hladkému přechodu ze základní na střední školu. Žáci získali zdravé sebevědomí a
komunikativní dovednosti, rozvíjeli týmovou spolupráci. V rámci adaptačního programu se
uskutečnilo setkání s metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a zástupci do senát. Učitelé
odborných předmětů zajistili seznámení žáků s obory studovanými na naší škole. V době
distančního vzdělávání se neuskutečnily další naplánované akce dle MPP, nicméně metodička
prevence poskytovala individuální konzultace k výchovným problémům učitelům, žákům i
zákonným zástupcům online. V závěru školního roku prezenčně. Problematice sociálněpatologických jevů se věnovali ve výuce učitelé odborných předmětů – PSK, OSE, OSN, KLP,
OBN.
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Ve spolupráci s výchovnou poradkyní vznikl metodický portál pro pedagogy – SPP-metodika,
ve kterém mohou naleznout odborný materiál z oblasti prevence, z oblasti výchovného
poradenství a inspiraci pro práci nejen třídních učitelů.

Během celého roku probíhaly třídnické hodiny 1x týdně v online prostředí. Při těchto hodinách
třídní učitelé řešili technické obtíže žáků při výuce, nastavení pravidel komunikace mezi školou
a žáky, obtíže výchovné, vzdělávací (v této oblasti byly metodickou podporou konzultace
v ŠPP) i individuální psychické potíže (konzultováno s ŠPP a odborníky). Dále se třídnické
hodiny zaměřily i na prevenci sociálně-patologických jevů – prevence kyberšikany, šikany,
problematiku návykových látek.

Z důvodu pandemické situace a zákazu vstupu žáků do škol se neuskutečnily ani naplánované
akce kariérového poradenství. Žákům i pedagogům byla nabízena podpora prostřednictvím SP
studenti/zaměstnanci, chatu s jednotlivými třídami a online konzultacemi. Pro zájemce o
studium škola uspořádala online dny otevřených dveří. Na webu školy byla umístěna virtuální
prohlídka školy. Studentům čtvrtých ročníků byly prostřednictvím třídních Teamsů předávány
pravidelné informace o termínech odevzdávání přihlášek k MZ, odevzdávání přihlášek na VŠ,
online dne otevřených dveří na VŠ, odkaz na stránky časopisu Kam po maturitě. Pro maturanty
proběhla v rámci třídnických hodin online přednáška Status studenta a uplatnění na trhu
práce. Do Teamsů jednotlivých tříd byly předávány nabídky zaměstnání.

Výchovné poradenství
Pro výchovné poradenství bylo hlavní oblastí činností vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Zvýšená péče byla věnována i prevenci a řešení školní neúspěšnosti
žáků a žáků s problémy s učením. Výchovná poradkyně uskutečnila přednášku v online
prostředí pro žáky 1. a 4. ročníků na téma Jak se učit v online (ostatním třídám
zprostředkováno prostřednictvím prezentace ve školních Teamsech). V rámci metodické
podpory učitelů probíhaly individuální konzultace týkající se metod a forem vzdělávání
v distanční výuce žáků se SVP, ale i intaktních. Výchovná poradkyně připravovala metodické
materiály pro pedagogy do SPP-metodika.
Ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli (maturitních předmětů) byli diagnostikováni žáci, kteří
potřebovali pomoc z vzdělávacích či výchovných důvodů. Probíhala vzájemně prospěšná
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komunikace s PPP, SPC, SVP a jinými spolupracujícími organizacemi. Výchovná poradkyně
v době distanční výuky nabízela a poskytovala konzultace v online prostředí pro žáky,
studenty, pedagogy i zákonné zástupce. ŠPP zareagovalo na stávající situaci ve škole během
distančního vzděláváni. Ve spolupráci s mentorkou a vedením školy se snažilo hledat cesty, jak
aktivně podpořit pedagogy při distanční výuce. ŠPP pracovalo na mapování aktuální
spokojenosti pedagogů i provozních zaměstnanců ve škole a vydefinování oblastí, kde by mělo
dojít ke změnám. Tato aktivita bude realizována i v dalším školním roce. ŠPP se ve spolupráci
s předmětovými komisemi zaměřilo na revidování Školního řádu.

Školní senát
Ve školním roce 2020/2021 vzhledem k pandemické situaci došlo k prezenčním schůzkám
pouze v září, květnu a červnu. Činnost senátu se přenesla do online prostředí a zaměřila se na
podpůrné volnočasové aktivity prostřednictvím SP senát (přírodovědný kvíz, Krásné ráno s…,
kalendárium apod.) a blogu Alma mater (např. psychologické okénko, veterinární poradna,
názory…)
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7

Údaje o DVPP

7.1

Přehled za školu
Oblast

Právo
ICT
Bakaláři
Management
Odborné konference
Semináře pro členy vedení školy
Celkem
7.2

Počet
vzdělávacích
akcí
4
3
1
2
34
1
45

Počet
účastníků

Počet dnů

44
3
1
4
23
4

4
3
1
5
94
5

79

112

Souhrn za školu
•

Počet oblastí 6

•

Počet vzdělávacích akcí 45

•

Počet účastníků celkem 44

•

Počet dnů celkem 112

Jméno
Mgr. Ivana Andělová
CELKEM
Bc. Emilie Bačová
CELKEM
Mgr. Helena Bačová
Mgr. Helena Bačová
CELKEM
Ing. Františel Beroun
Ing. František Beroun
CELKEM
Mgr. Milada Brabcová
Mgr. Milada Brabcová
Mgr. Milada Brabcová
Mgr. Milada Brabcová
Mgr. Milada Brabcová

Název akce

Počet
hodin
Skupinové a kooperativní vyučování
8
8
Aktivizující výuka aneb didaktická strategie “líného 8
učitele”
8
Třídní učitel jako lídr
8
Rozvoj osobnosti pedagoga a zásady efektivní 8
komunikace
16
Psychohygiena učitele
8
Třídní učitel jako lídr
8
16
KOSS Management
4
Třídní učitel jako lídr
8
Zástupce ředitele-osoba mezi ředitelem a učiteli?
6
Na co se chci zeptat ukončením 1.pololetí
2
Výuka v Microsoft Teams pro mírně pokročilé
8
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Mgr. Milada Brabcová
Mgr. Milada Brabcová
CELKEM
Mgr. Jana Dvořáková
CELKEM
Mgr. Lenka Foltýnová
Celkem
Mgr. Alena Francová
CELKEM
Jakub Fukal, DiS.
Jakub Fukal, DiS.
CELKEM
Ing. Magda Gothardová
CELKEM
Mgr. Eva Hasíková

CELKEM
Ing. Lenka Francová
Ing. Lenka Francová
Ing. Lenka Francová
Ing. Lenka Francová
Ing. Lenka Francová
Ing. Lenka Francová
Ing. Lenka Francová
Ing. Lenka Francová
Ing. Lenka Francová
Ing. Lenka Francová
CELKEM
Mgr. Jana Kostelecká
Mgr. Jana Kostelecká
Mgr. Jana Kostelecká
CELKEM

Společně k bezpečí webinář: distanční výuka
Profesní a osobní rozvoj, prevence proti stresu a
vyhoření

8
20
48
8
8
16
8
8
8
8
8
8
16
8
5
13
8
8
6
22

Třídní učitel jako lídr
Psychohygiena učitele
Třídní učitel jako lídr
Motivace a motivátory ve školním prostředí
Společná zemědělská politika
MS Powerpoint pro učitele
Třídní učitel jako lídr
Hmotný a nehmotný majetek
Třídní učitel jako lídr
Bakaláři-práce s modulem knihovna webinář
Bílá Hora a Temno
FKSP a další fondy
Změny v zaměstnávání pedagogů v roce 2020/2021
Zákoník práce a jeho specifika ve školství I.
Zákoník práce a jeho specifika ve školství II.
Management řízení školy
Vnitřní kontrolní systém příspěvkové org.
Timemanagement a delegování v práci vedoucího
pracovníka
Vedení týmu a hodnocení zaměstnanců
Změna financování regionálního školství a související
problematika odměňování
Profesní a osobní rozvoj, prevence proti stresu a
vyhoření
Bezpečné klima na školách
Hodnocení není jen klasifikace
Třídní učitel jako lídr

4,5
7
6
8
6
8
8
5
20
78,5
5
8
8
21
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PhDr. Anna Krejčová
PhDr. Anna Krejčová
CELKEM
Mgr. Petra Kršková
CELKEM
Mgr. Božena Křečková
CELKEM
Ing. Ladislav Křivánek
Ing. Ladislav Křivánek
CELKEM
Mgr. Jana Mácová
CELKEM
Mgr. Ladislava
Neterdová
Mgr. Ladislava
Neterdová
CELKEM
Mgr. Zuzana Nohová
Mgr. Zuzana Nohová
CELKEM
Mgr. Lenka Pevná
CELKEM
Ing. Dana Pirochtová
Ing. Dana Pirochtová
CELKEM
MVDr. Olga Pospíšilová
CELKEM
Mgr.
Lenka
Rambousková
Mgr.
Lenka
Rambousková
CELKEM
Mgr. Jana Robošová
Mgr. Jana Robošová
Mgr. Jana Robošová
Mgr. Jana Robošová
Mgr. Jana Robošová
CELKEM
Ing. Veronika Říhová

Třídní učitel jako lídr
Psychohygiena učitele

Třídní učitel jako lídr

8
8
16
8
8
8
8
8
8
16
8
8
8

Jak zvládnout emoce a jednat asertivně

8

Třídní učitel jako lídr
Třídní učitel jako lídr
Třídní učitel jako lídr
Sketchnoting - neb jak podpořit vizuální paměť
Aktivizující výuka aneb jak podpořit vizuální paměť

Doplněk k osvědčení-zadavatel

16
8
8
16
8
8
8
8
16
120
120
4

Skupinové a kooperativní vyučování

8

Psychohygiena učitele-jak předejít vyčerpání, stresům
Třídní učitel jak lídr
Komunikace v krizových situacích
Třídní učitel jako lídr
Psychohygiena učitele
Studium pedagogiky

Jak zvládat všechny role výchovného poradce
Osvědčení k výkonu funkce-mat.
Etika pro pedagogy
Doplněk k osvědčení-zadavatel
Třídní učitel jako lídr
Studium pedagogiky

12
8
4,5
3
4
8
27,5
120
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CELKEM
Ing. Karel Samuel
Ing. Karel Samuel

120
Společná zemědělská politika
8
Profesní a osobní rozvoj, prevence proti stresu a 20
vyhoření
CELKEM
28
Ing. Jiří Sláma, Ph.D.
Použití cloudových služeb v hodině i ve volném čase
8
CELKEM
8
Mgr. Věra Svobodová
Třídní učitel jako lídr
8
Mgr. Věra Svobodová
Emoce a jejich stabilita
8
CELKEM
16
Mgr. Jitka Sýkorová
Psychohygiena učitele
8
CELKEM
8
Ing. Radka Sýkorová
Třídní učitel jako lídr
8
CELKEM
8
Mgr. Martina Šťávová
Jak se dědí geny
8
Mgr. Martina Šťávová
Třídní učitel jako lídr
8
Mgr. Martina Šťávová
Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných
8
předmětech
CELKEM
24
Mgr. Marta Valentová
Emoce a jejich stabilita
8
Mgr. Marta Valentová
Profesní a osobní rozvoj, prevence proti stresu a
20
vyhoření
CELKEM
28
Mgr.
Markéta Zlatá pravidla komunikace
8
Zedníčková
CELKEM
8
Mgr. Radka Zedníčková Čtenářská a informační gramotnost-přírodní vědy
8
Mgr. Radka Zedníčková Třídní učitel jako lídr
8
CELKEM
16
Všichni pedagogové
Právo ve škole
6
CELKEM
6
Finanční náklady na DVPP ze školní rok 2020/2021 z přímých ONIV rozpočtu školy činily celkem
96 693,56,- Kč.
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8

Údaje o prezentaci a aktivitách školy na veřejnosti

Dny otevřených dveří, Dny školy
Vzhledem k epidemiologické situaci se ve školním roce 2020/2021 nekonal tradiční prezenční
Den otevřených dveří. Možnost „navštívit“ školu měli zájemci virtuálně, přístupem z webových
stránek školy.
Dne 28.06.2021 se konal Den školy. Školu navštívil děti z MŠ, žáci ZŠ, klienti z Domova pro
seniory Koutkova. Připraven byl pro ně bohatý program - prohlídka školy, domova mládeže,
prohlídka odborných učeben, ukázky odborných činností.
Veterinární a zemědělské obory
•

Výstava hospodářských zvířat v areálu školy

•

Prezentace zemědělské techniky

•

Ukázky traktorů studenty školy

•

Jízda zručnosti

•

Výcvik psů

Zdravotnické obory
•

Ukázky první pomoci

•

Ukázky ošetřovatelských činností

•

Nácvik správné desinfekce rukou

•

Měření fyziologických funkcí

•

Prezentace mimoškolní činnosti

•

Prohlídka muzea ošetřovatelství

•

Ukázka sanitního vozu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina

Školní veterinární poradna
Již třetím rokem funguje pro studenty oboru veterinářství kroužek „Školní veterinární
poradna“, kde mají žáci možnost být účastni výkonů a zákroků na zvířatech, tak jako v klasické
veterinární ordinaci. V letošním roce se kromě žáků ze 3.a 4. ročníku zapojili i žáci ze druhého
ročníku. Pokud to bylo edepimiologicky možné, probíhala poradna každou první středu
v měsíci v odpoledních hodinách. Do poradny přicházeli klienti z řad studentů a zaměstnanců
školy se svými čtyřnohými mazlíčky. Díky projektu Ministerstva zemědělství „COP“ (Centrum
odborné přípravy) byla ordinace v tomto školním roce vybavena celou řadou nových přístrojů
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a mohla tedy nabídnout rentgenologické či sonografické vyšetření nebo kompletní vyšetření
krve.

Kurzy pro veřejnost
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností – MZe č.j. 37061/2008-18010
Kurz pro výkon OZČ proběhl na naší škole v termínu od 19. ledna 2021 a ukončen byl
závěrečnými zkouškami a obhajobami projektů 13. května 2021. Kurzu se zúčastnilo 6
účastníků. Nikdo z nich neabsolvoval kurz jako rekvalifikaci hrazenou úřadem práce.
Náplň teoretické výuky a i praxe byla splněna. Výuka probíhala pravidelně každý týden v úterý
a ve čtvrtek odpoledne. Vzhledem k pandemické situaci probíhala výuka formou on-line výuky
v prostředí Microsoft TEAMS. Účastníci se účastnili pravidelné výuky, dostávali digitální
studijní materiály a navštěvovali individuální konzultace, pokud to bylo nutné. Žádný účastník
kurzu neměl větší problémy s absencí a se zvládnutím náplně kurzu. Všichni splnili požadovaný
minimální počet hodin výuky. Absolventské práce odevzdali všichni v termínu.
Závěrečnou zkoušku dne 13.5. 2021 vykonalo všech 6 účastníků prezenčně a zároveň obhájili
svoje absolventské projekty. Všichni poté obdrželi osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.
Účast, náplň a úroveň kurzu hodnotím velmi kladně. Pozitivní bylo, že účastníci kurzu nemuseli
cestovat za výukou a úroveň výuky byla velmi dobrá. Ve znalostech účastníků kurzu jsme
neshledali žádné nedostatky a znalosti byly velmi dobré.
Vzhledem k předpokládanému menšímu počtu účastníků těchto kurzů a nepříliš ekonomicky
výhodným podmínkám pro školu z tohoto kurzu, bych navrhoval umožnit tuto formu výuky i v
dalším období. Kurz by bylo možno pořádat i při menším počtu účastníků, tak aby to bylo pro
účastníky a školu únosné. Další kurz plánujeme zahájit v měsíci listopadu 2021 v případě
dostatečného počtu zájemců.

Přípravné školení ke zkouškám z myslivosti a zkoušky z myslivosti
Pro zájemce z řad veřejnosti každoročně pořádá každoročně přípravné školení ke zkouškám a
zkoušky z myslivosti k výkonu práva myslivosti a přípravné školení ke zkoušce odborné
způsobilosti o vydání zbrojního průkazu.
Zkoušky z myslivosti jsou ústní a musí obsahovat otázky z těchto předmětů.
I. sk. – myslivecká osvěta
II. sk. – myslivost a legislativa
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III. sk. - myslivecká zoologie
IV. sk. – péče o zvěř a její chov
V. sk. – kynologie a nemoci zvěře
VI. – lovecké zbraně a střelivo
VII. – lov zvěře
Závazné okruhy znalostí pro zkoušky jsou:
A - nosné okruhy
B - rámcové okruhy
C - doplňkové okruhy
Zkouška je doplněna praktickou střelbou brokem a kulí na terč.
Zkoušky se skládají před zkušební komisí, která je devítičlenná a tvoří ji předseda,
místopředseda a sedm zkušebních komisařů. Znalosti uchazeče z jednotlivých předmětů se
klasifikují "prospěl s vyznamenáním", "prospěl", "neprospěl". Po úspěšném absolvování
zkoušky uchazeč obdrží "potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti"
Zkouška odborné způsobilosti žadatele (žáka) o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E.
Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části (písemný test ze 30 ti
otázek) v praktické části žadatel předvádí (prohlídku zbraně za účelem zjištění zda není v
nabitém stavu, částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému
vyčištění zbraně po střelbě, postup při přepravě zbraně a střeliva ke střelbě, při přerušení
střelby, při zjištění závady na zbrani při střelbě a postup při ukončení střelby).
Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické a praktické části zkoušky
stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Po úspěšném absolvování zkoušky žadatel obdrží
"vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu". V letošním
roce se zúčastnilo kurzu 17 účastníků. Z toho 14 účastníků úspěšně zkoušky zvládli a získali
výše uvedené osvědčení
Školní centrum zdraví
Školní centrum zdraví bylo ve školním roce 2020-2021 aktivní z části. V některých měsících,
v souladu s vládními nařízeními, byla činnost centra přerušena. V rámci fungování Školního
centra zdraví prováděli bezplatně žáci zdravotnických oborů školy měření krevního tlaku, BMI,
hladiny cukru v krvi a cholesterolu přímo v budově školy. Další akce Školního centra zdraví
proběhly ve spolupráci se Zdravým městem. Jednalo se o tzv. ,,měření ve věži“ v termínech
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18. 9. 2020 a 4. 6. 2021. Další akcí, kde Školní centrum zdraví zajišťovalo měření pro veřejnost,
byl Happy run konaný dne 26. 6. 2021.

Kurz Sanitář
Akreditovaný kvalifikační Kurz Sanitář byl zahájen dne 18. května 2021. Do kurzu nastoupilo
12 uchazečů. Čekalo je splnění 100 h teoretické výuky ve škole a 80 h praxe v Nemocnici Třebíč.
Následovalo absolvování závěrečných praktických a ústních zkoušek dne 30. srpna 2021.
Zvládnutím zkoušek účastníci získali Osvědčení pro kvalifikaci sanitáře.

8.1

Odborné přednášky a stáže žáků zemědělských oborů

Odborné školení zemědělského programu GC – úpravy 7. dubna 2021 proběhlo pro vybrané
vyučující odborných zemědělských předmětů doplňkové školení pro práci v ovládání
zemědělského programu GC - úpravy, který škola využívá k výuce. Školení provedl pracovník
firmy GC - úpravy.
V rámci projektu ŠABLONY II proběhlo ve spolupráci s odborníky projektové vyučování mimo
školu – v Akademii věd Studenec a v Nabočanech u Chrudimi.

8.2

Odborné přednášky a stáže žáků a studentů zdravotnických oborů

Spolupráce s Nemocnicí Třebíč
Spolupráce s Nemocnicí Třebíč byla v tomto školním roce zaměřena a omezena pouze na
zajištění a realizaci praxí, jak žáků SŠ, tak studentů VOŠ. Nutno podotknout, že žáci a studenti
absolventských ročníků střední i vyšší školy odvedli skvělou práci v období vládou nařízené
pracovní povinnosti. V rámci spolupráce s nemocnicí některé učitelky odborných předmětů
vypomáhaly v nemocnici ve středisku antigenního testování. Ke konci školního roku
nemocnice umožnila odborným učitelkám účastnit se stáží na mnoha specializovaných
pracovištích nemocnice. Tyto stáže byly velmi přínosné a přispěly ke zvýšení odborných i
pedagogických kompetencí vyučujících. Ovšem každoročně pořádané akce Nemocnicí Třebíč,
při jejichž zajištění pravidelně pomáhali studenti naší školy, v tomto ,,covidovém roce“
realizovány nebyly. Neproběhl ani Den otevřených dveří Nemocnice Třebíč, ani Mikulášská
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nadílka v nemocnici, nemocnice nepořádala ani tradiční adventní koncert. Budeme se tedy
těšit na spolupráci a pomoc se zajišťováním zmíněných akcí ve školním roce 2021-2022.

Projekt První pomoc do škol ve školním roce 2020-21 kategorie čtrnáctiletých.
Až v červnu 2021 mohl být realizován výše zmíněný projekt. Přednáškové a instruktážní
činnosti z oblasti první pomoci ve 3 třídách na Základní škole Třebíč, ul. Kpt. Jaroše se ujaly
studentky 1. ročníku VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra: Alena Bačová a Magdalena
Březková.

Odborné exkurze SŠ a VOŠ zdravotnické
Vzhledem k epidemiologické situaci nemohly být, bohužel, realizovány výjezdy studentů na
odborná a vyšší pracoviště. Studenti rozšiřovali svoje odborné zkušenosti a poznatky praxí na
pracovištích smluvně zajištěných školou. Zahraniční praxe realizovány nebyly.
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9

Závěry z inspekční a kontrolní činnosti:

Žádná inspekční a kontrolní činnost ve školním roce 2020/2021 neproběhla.
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10 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020
10.1 Závazné ukazatele rozpočtu
Investiční

Schválený rozpočet

Dotace od zřizovatele
Dotace ze státního
rozpočtu
Dotace v rámci ROP
dotace ze státních fondů
Celkem
Odvod z investičního
fondu
Neinvestiční

6 938 000

7 960 436

43 335 548

43 335 548

1 453 095

1 453 095

1 665 900

1 627 920,37

53 392 543

54 376 999,34

1 172 000

1 772 000

Schválený rozpočet

Platy
Ostatní osobní náklady
ONIV přímé
OINV provozní
NIV ostatní
Odvod z investičního
fondu

Upravený rozpočet

Upravený rozpočet

29 398 460

30 389 782

1 156 400

1 255 400

157 924

630 596

30 000

34 904

10 327 543

10 691 840

1 172 000

1 772 000

10.2 Vyhodnocení doplňkové činnosti.
Položka
Celkové výnosy

Částka v Kč
1 281 826,88

Výše nákladů

955 408,04

Výsledek

326 418,84

10.3 Celkový výsledek hospodaření
Položka
Hlavní činnost

Částka v Kč
0

Doplňková činnost

326 418,84

Výsledek Hospodaření

326 418,84

10.4

FKSP

Položka

Částka v Kč
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Příspěvek na závodní stravování
Kultura a tělovýchova, ostatní
Dary nepeněžní
Celkem

70 476
187 469
0
874 350,61
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným
setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a
efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání
aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se
jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity
projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si
potřebné pomůcky. V rámci projektu byly nakoupeny v tomto školním roce tyto pomůcky:
Ruční GPS SOUTH S750 Ruční přístroj pro zemědělské účely včetně programu GEOAGRI od
spoleþnosti AGinfo, se kterým lze měřit v několika praktických režimech a veškerá data lze
pohodlně exportovat například do portálu farmáře LPIS nebo jiných aplikací, které uživatelé
používají. Agro navigace Raven CR7 je velmi kvalitní, a cenově dostupná zemědělská navigace,
která vychází z technologie profesionálního monitoru CR 12. Tento univerzální pomocník slouží
jako optická navigace a zobrazovač ISO nářadí. Používá se k navigaci traktorů nebo
samojízdných zemědělských strojů.
Mimo tyto dvě pomůcky byla ještě v dřívějším období pořízena výuková sada VERNIER, která
je využívána především ve výuce biologie a v odborných zdravotnických předmětech.
Do projektu se zapojili žáci 1 až 3 ročníků všech oborů školy, kteří využívali k výuce všechny
pořízené učební pomůcky z projektu za uplynulé dva roky.

PROJEKT „Učíme se ze života pro život“
Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.
Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným
setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a
efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání
aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se
jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity
projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si
potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle
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stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady,
stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro
virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy. Tento program byl ukončen k
1. únoru 2021.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II.
Cíl projektu je shodný s předešlým programem. Celkové příjmy pro školu byly alokovány
částkou 1 573 450 Kč. Z této částky je 1 169 860 Kč vyčleněno na pořízení učebních pomůcek.
Největší položku z učebních pomůcek tvoří nákup 2 ks trenažérů osobního automobilu v
celkové částce 750 000 Kč. Ostatní učební pomůcky jsou určeny především pro zdravotnický
obor školy. Plnění projektu bude zahájeno 1.9.2021.
Dotační program 129 710 Centra odborné přípravy

Pořízené učební pomůcky z dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy v roce
2020
Nové vybavení nejmodernějšími přístroji umožňuje studentům získání praktických dovedností
spojených s jejich obsluhou, údržbou a technickým zabezpečením. Všechny tyto učební
pomůcky přispívají k dlouhodobému zkvalitnění výuky veterinárních oborů a k získání a
rozšíření praktických dovedností studentů naší školy.

Učební pomůcka:
Měřící sada na měření stájového mikroklimatu
Endoskop HUGER

Uhrazená cena:
57 893,66 Kč
295 845,00 Kč

Obilní zkoušeč s digitální váhou

57 112,00 Kč

Rigidní endoskop s kamerou

70 180,00 Kč

Model dojnice na dojení

102 000,00 Kč

Ultrazvuk s mikromotorem

44 649,00 Kč

Laboratorní počítadlo částic

101 156,00 Kč

Videolaryngoskop bezdrátový

105 265,00 Kč

Hydroterapeutická vana

349 999,79 Kč

Mobilní sonografický přístroj

94 985,00 Kč
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Operační světlo

74 476,00 Kč

SONO FarmMini

108 900,00 Kč

Monitor uMec 12

84 700,00 Kč

iScan2 s rektální sondou

199 650,00 Kč

Bipolární elektrochirurgický kauter

61 989,00 Kč

Celková částka učebních pomůcek:

1 808 800,42 Kč

Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2021
Název projektu: VOŠ a SŠVZZ Třebíč – VPN
Instalací nového FORTIGATE 60F je umožněna rychlá a efektivní správa uživatelů, pro vzdálené
připojení do infrastruktury školy, umožňuje připojení externího uživatele při distanční výuce
do sítě školy-sw Bakaláři. Zařízení podporuje ověření pomocí AD a LDAP, s podmíněným
přístupem aktualizovaných zabezpečení aplikací na straně uživatele, aktualizace OS,
aktualizace antivirového sw. Přístup je realizován pomocí sw FortiClient, který je instalován na
druhé straně uživatelského hw (PC, NB), ten ověřuje zabezpečení, uživatelský profil a pomocí
IPSEC VNP připojuje uživatele k lokálnímu serveru. Je zajištěn bezpečný přístup na internet a
přístup k webům při použití nezajištěných domácích a FREE sítí při home office pedagogických
a ekonomických zaměstnanců. Je to další zásadní krok k naplnění standardů Kraje Vysočina,
požadovaných v příspěvkových organizacích.
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12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Projekt Šablony II.
Ve školním roce 2020/2021 pokračuje realizace projektu Šablony II. OP VVV pro SŠ a VOŠ
Třebíč, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016806. V rámci projektu se na škole uskutečňovali různé
aktivity. Pedagogové se zúčastnili vzdělávacích akcí v rámci DVPP (čtenářská gramotnost,
polytechnické vzdělávání, ICT aj.). Učitelé odborných předmětů absolvovali stáže u
zaměstnavatelů aj. K dalším aktivitám patřily: vzájemné návštěvy škol, projektové dny,
spolupráce učitelů atd. V rámci DVPP se uskutečnil pro ŠPP z projektu kurz mentoringu vedený
lektorkou Mgr. Alicí Vašákovou týkající se oblasti ukotvení poradenských služeb v systému
školy, hledání konkrétních způsobů, jak vybudovat funkční spolupráci s učiteli školy.
Do projektu kromě SŠ a VOŠ jsou zahrnuty i aktivity pro Domov mládeže.
Vzhledem k pandemické situaci pokračuje realizace aktivit i v dalším školním roce.
V rámci DVPP pro sborovnu se uskutečnily přednášky Právo ve škole – Mgr. Veselá, Třídní
učitel jako LÍDR – Mgr. Hubatka.
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13 Přílohy
13.1 Plán akcí - přehled za školní rok 2020/2021

V Třebíči dne 15. 9. 2021

Ing. Lenka Francová
ředitelka školy

Výroční zpráva byla projednána na pracovní poradě 22.9.2021.
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