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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O ČINNOSTI ŠKOLY 
 

ve školním roce 2013/14 
 
 
Úvod : 
 
     Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 
55 (dále jen „škola“) vydává svou výroční zprávu o činnosti školy (dále jen „zpráva“) pravidelně 
jako povinnost, uloženou všem školám zákonem č.139/1995 Sb., kterým byl pozměněn a doplněn 
zákon ČNR č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákonů č.190/1993 
Sb. a č.256/1994 Sb.  
 
     V období let 1995-98 škola vydávala zprávu za období kalendářního roku (který je zároveň i 
rokem hospodářským), počínaje r. 1999 a dále ji – podle  rozhodnutí MŠMT ČR – vydávala za 
období školního roku.  
 
     Počínaje 1. 1. 2005 škola vydává výroční zprávu podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle 
vyhlášky MŠMT č. 15/2005  Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 
zpráv a vlastního hodnocení školy; v souladu s tímto zákonem jsou její součástí i základní údaje o 
hospodaření školy v hospodářském  r. 2013. 
  
 
1. Základní údaje o škole 

 
Název:  Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, 

Lesnická 55 
Identifikátor zařízení: 600 020 274 
IČ: 608 698 61,  DIČ:  CZ 608 698 61 
Adresa:   397 01 Písek, Lesnická 55 
Telefon:   382 506 111 
Fax:         382 506 102 
E-mail:     lespi@lespi.cz 
Internet - stránka: www.lespi.cz 
Zřizovatel: Jihočeský kraj, Krajský úřad České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2          
Právní forma: příspěvková organizace 
Ředitel školy:  Ing. Jiří Holický  

      Školská rada střední lesnické školy   
 zástupci učitelů:      Ing. Karel Bílek                                                                                             

        PhDr. Libor Šimůnek 
 zástupci  zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků:        Ing. Václav Zumr 
                                                                                              Ing. Jaroslav Sova  
 osoby jmenované zřizovatelem:     Ing. Karel Trůbl                                                                                                          

         Ing. Václav Zámečník 
       Školská rada vyšší odborné školy lesnické 

 zástupce učitelů :                                                           Ing. Václav Kohout, CSc. 
 zástupce studentů:                                                         Michaela Němcová 
 osoba jmenovaná zřizovatelem:                                    Ing. Viktor Blaščák 
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     Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická 
55 (dále jen "škola") je právním subjektem, který ve smyslu  zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) plní činnosti vyšší 
odborné školy  lesnické,  střední lesnické školy, středního odborného učiliště lesnického (počínaje r. 
2006), školního polesí - do 30. 6. 2014, domova mládeže, školní jídelny a školní jídelny-výdejny. Je 
pokračovatelkou tradice a nepřetržité existence píseckých lesnických škol, různých typů, 
vzdělávacích úrovní a názvů, počínající výuku již v r. 1885.  O založení lesnické školy se v Písku 
uvažovalo od poloviny 19. století a 9. 10. 1884 byl záměr uskutečněn. Jméno zakladatele a prvního 
ředitele školy, Ladislava Burketa, je v Písku připomenuto pojmenováním ulice ("Burketova"), ve 
které stojí část budov areálu školy. Jméno dlouholetého předsedy kuratoria školy, JUDr. Bedřicha 
Schwarzenberga, je připomenuto v čestném názvu školy. 
 
     Škola hospodaří s penězi přidělovanými ze státního rozpočtu („přímé náklady výuky“) a 
z rozpočtu kraje („provozní náklady“) i s vlastními výnosy (poplatky za stravování a ubytování 
žáků a studentů, školné studentů, nájemné z bytů a nebytových prostor). Je oprávněna k doplňkové 
činnosti. Do 30. 6. 2014 hospodařila na školním polesí (včetně školní  honitby). Škola má 
živnostenská oprávnění na výrobu řeziva, stravovací a ubytovací služby, lesnictví, těžbu dříví, 
činnost technických poradců v  lesnictví a zahradnictví, je pověřena organizovat zkoušky z 
myslivosti a pro myslivecké hospodáře, je licencována pro obchod lesním osivem a sazenicemi. 
Úměrně obratu své doplňkové činnosti je škola plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). 
                                                                                         
      
 
 
Školní polesí Hůrky 
 
     Hlavní základnou pro praktický výcvik žáků školy je Školní polesí Hůrky, vzdálené 7 km od 
školy. Doprava na praktickou výuku je zajištěna školním autobusem, jehož jízdní řád je plně 
přizpůsoben potřebám výuky. Zázemí je tvořeno komplexem lesních porostů o rozloze 660 ha 
s velmi pestrou druhovou skladbou, dílnami a učebnami přímo v areálu školního polesí a 
venkovními trenažérovými pracovišti s hydraulickou rukou a dále pro těžbu a dopravu dříví. 
Vybavení mechanizací umožňuje, aby se žáci všechny potřebné úkony a pracovní operace naučili a 
vyzkoušeli v praxi. Zde je také zázemí pro výuku a výkon myslivosti (školní honitba, obůrky pro 
vysokou a černou zvěř, bažantnice, střelnice, lovecká chata aj.). Pro zatraktivnění a zlepšení 
vzdělávací funkce pro veřejnost, je nainstalována naučná stezka s lesnickým, přírodovědným a 
ekologickým zaměřením. 
     Účelem Školního polesí Hůrky je zabezpečit podmínky pro praktickou výuku žáků školy a 
tomuto poslání je nutné přizpůsobit hospodaření v lese. Pozornost je věnována zlepšení úrovně 
praktické výuky – praxí i předmětových cvičení. Záměrem v dalších letech je postupně 
modernizovat dřevařskou výrobu, zajistit její rentabilnost (značná část firem podnikající v lesnictví 
vlastní manipulační sklady a dřevařskou výrobu, proto je tento záměr důležitý i pro praktickou 
výuku žáků). Jsou hledány možnosti získání finančních prostředků na obnovu a modernizaci 
strojového vybavení stávající pily a též pro přibližování dříví. 
      Byl zpracován a dne 24. 6. 2010 schválen lesní hospodářský plán s platností od 1. 1. 2010 do 
31. 12. 2019. 
Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 27.2.2014 č. 47/2014/ZK-9 byla zřízena 
příspěvková organizace Krajské školní hospodářství, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice. Do této organizace, která započala svoji činnost od 1.7.2014, byl začleněn majetek 
školního polesí Hůrky, školního polesí Vimperk a Školního rybářství Protivín. Krajské školní 
hospodářství zajišťuje ve školním polesí a školním rybářství praktickou výuku žáků a studentů 
v oblasti rybářství a lesnictví podle školních vzdělávacích programů a vytváří podmínky pro 
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zájmovou odbornou činnost žáků, studentů a pedagogických pracovníků. V praxi se jedná o 
zajištění výukových prostor v budovách, lesních porostech a rybnících KŠH, personálního 
a materiálního servisu pro praktickou výuku.  
Tyto skutečnosti jsou ve výroční zprávě odlišeny v příslušných oddílech datem. 
 
2. Přehled vyučovaných oborů vzdělání 

 
      Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší 
      odborné vzdělání.    
 
2.1. Střední vzdělání s výučním listem  

 obor vzdělávání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor – denní studium – od 1. 9. 2009 podle 
nového ŠVP 

 obor vzdělávání 41-57-H/01 Zpracovatel dřeva – denní studium 
                    
                   Závěrečná zkouška je předpokladem pro kvalifikované vykonávání specifických prací 

v lesním hospodářství, zejména při těžbě dříví ruční motorovou řetězovou pilou a při 
soustřeďování dříví traktory. Škola vykonává závěrečné zkoušky podle jednotného 
zadání Nové závěrečné zkoušky. 

 
2.2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 obor vzdělávání 41-46-M/01 Lesnictví – denní studium – od 1. 9. 2009 podle nového 
ŠVP 

 
                    Maturitní zkouška je předpokladem pro pokračování ve studiu, a také odbornou 

kvalifikací absolventa  střední  lesnické školy  k výkonu  povolání v lesním hospodářství 
a předpokladem pro jeho možnou budoucí činnost odborného lesního hospodáře (ve 
smyslu zákona o lesích) po 10 letech odborné praxe. Je také kvalifikací mysliveckého 
hospodáře (podle zákona č. 449/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 244/2002 Sb.) 

  
 
2.3.  Vyšší odborné vzdělávání    

 obor vzdělávání  41-32-N/01 Lesnictví – denní studium (tříleté)  
 studium při zaměstnání/ dálkové (tříleté) 

                 (VOŠL  Písek akreditováno MŠMT č.j. 29.582 / 2006 – 23 ze dne 5.3.2007, akreditace 
prodloužena do 31.12.2015, č.j. 808/2010-23 ze dne 7.1.2010 a aktuálně prodloužena do 
31.08.2017, č.j. 21723/2014 ze dne 16.9.2014 ). 

 
                    Při výuce studentů se počítá s jejich již nabytým všeobecným vzděláním a s vyšší 

rozumovou vyspělostí, jsou proto užívány metody a formy výuky analogické 
vysokoškolskému studiu. Absolventi mají právo užívat profesní označení „diplomovaný 
specialista v oboru lesnictví“ (ve zkratce „DiS.“), mohou se stát odborným lesním 
hospodářem a rovněž nabývají kvalifikaci mysliveckého hospodáře (podle zákona č. 
449/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 244/2002 Sb.).    

 
 
 
 
 
 



 - 6 -  

 
3.  Přehled zaměstnanců školy 
 
3.1. Vedení školy 
 
Ředitel školy:    Ing. Jiří Holický – od 1.8.2013 
Vzdělání: Gymnázium SPgŠ Liberec 1979 – 1983, Vysoká škola zemědělská Brno, Lesnická fakulta 

1983 – 1987, Mendelova univerzita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta – Institut 
celoživotního vzdělávání, Oceňování lesa-obor ekonomika 

Praxe: 1987 – 1988 – SSL LZ Frýdlant v Čechách – hajný a technik polesí; 1988 – 1990 – ZSL LZ 
Přeštice – technik polesí; 1990 – 1996 – ÚHÚL Brandýs nad Labem, pob. Plzeň –
samostatný  projektant; 1997 – 2000 – LČR, s.p. Hradec Králové – specialista hospodářské 
úpravy lesů; 2000 – 2003 – ÚHÚL Brandýs nad Labem – vedoucí oddělení Národní 
inventarizace lesů; 2003 – 2004 – ÚHÚL Brandýs nad Labem, pob. Plzeň – ředitel; 2004 – 
2007 – LČR, s.p. KŘ Karlovy Vary – ředitel; 2007 – LČR, s.p. Hradec Králové – generální 
ředitel; 2008 – 2010 – ÚHÚL Brandýs nad Labem, pob. Plzeň – lesní pedagog a vedoucí 
oddělení OPRL, 2012 – 2013 – Mendelova univerzita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta – 
odborný asistent; od 1. 8. 2013 – VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek – ředitel 
školy 

 
 
 
3.1.1. Zástupci ředitele: 
 

   - 1. zástupce (pro pedagogiku): Mgr. Šárka Havelková: absolventka Gymnázia Písek 
(1983), Pedagogické fakulty České Budějovice (1988) obor matematika, fyzika. Koordinátor 
ŠVP.  Předchozí zaměstnání: učitelka Střední  odborné učiliště textilní Písek (1988-1998), 
učitelka Střední lesnická škola od 1998, od 1.9.2010 zástupce ředitele pro pedagogiku 

 
- 2. zástupce (pro školní polesí): Milan Koptík (od 1.9.2007) absolvent Střední lesnické 
technické školy Písek (1970), odborný lesní hospodář (2000). Předchozí zaměstnání: 
Jihočeské státní lesy České Budějovice, Lesní závod Milevsko, lesník, lesní technik, vedoucí 
lesní správy (1972-92), Správa Lobkowiczkého majetku, Drahenice – ředitel (1993-2006), 
VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek – vedoucí školního polesí Hůrka do 30.6.2014. 

 
3.1.2. Zaměstnanci  pověření vedením : 

 vedoucí vychovatel domova mládeže –  Ing. Ján Nagy, od 2. 2.2014 Mgr. Lenka Ušatá 
 vedoucí provozně ekonomického úseku  –  Zdeňka Veselá –do 30.6.2014, od 1.7.2014 

Štěpánka Svobodová 
 vedoucí školní jídelny – Pavlína Mašková  
 vedení praktického vyučování - Ing. Václav Vlček  
 myslivecký hospodář školní honitby - Milan Koptík do 30.6.2014 
 výchovný poradce – Mgr. Marie Hanusová  
 koordinátor protidrogové prevence – Mgr. Jaroslav Maňák,  Mgr. Lenka Ušatá (DM) 
 koordinátor environmentální výchovy –  Ing.  Jan Kukrál 
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3.2. Pedagogičtí pracovníci 
 
3.2.1. Učitelé 
 
Počet učitelů zaměstnaných na plný úvazek  …………………………………………   24 osob 
- z toho počet učitelů vyučujících všeobecně-vzdělávací předměty ….……………..11 osob 
- z toho počet učitelů vyučujících odborné předměty   …………………………….  13 osob 

 
 
Průměrná délka pedagogické praxe učitelů školy …….……………………………..    20,7 roků 
Průměrný věk učitelů školy  …………………………………………………………    53,2 roků 
Podíl nekvalifikovaného vyučování – 1. pololetí .....................………………………     0  % 
Podíl nekvalifikovaného vyučování – 2. pololetí .........................................................     0  % 
 
     V abecedním  pořadí jsou dále uvedena příjmení,  jména a  tituly všech učitelů školy  (bez  
ohledu na rozsah úvazku), vyučovací předměty, které ve školním roce vyučovali  a počet let lesnické 
/ pedagogické praxe: 
 
3.2.2.  Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola (střední odborná škola lesnická a 

střední odborné učiliště, vyšší odborná škola lesnická): 
BÍLEK Karel, Ing., lesní těžba,  stroje a zařízení, těžba a doprava dříví, těžební praxe 3/25 
BLÁHOVEC  Bohumil,  Ing., Ph.D. myslivost, lesnická zoologie, občanská nauka, ochrana lesa a 
životního prostředí 11/22 
BOROVIČKA Jaroslav, Ing. , praxe (zkrácený úvazek) 
BOŠKA Milan, učitel odborného výcviku,  strojnictví, praktická cvičení 30/14  
BUŠINA František, Ing., Ph.D. pěstování lesa, pěstební praxe, nauka o lesním prostředí  6/18 
CAIS  Pavel,  matematika, informatika,  technika administrativy, statistika -/40 
ČAPEK František, Ing. ekonomika, lesní těžba, lesnická geodézie/stavby, těžební praxe, 9/5 
DAVID František, Ing., lesnická  ochrana lesa a životního prostředí, 7/29 
HANUSOVÁ Marie,  Mgr., anglický jazyk, občanská nauka   -/29 
HAVELKOVÁ Šárka, Mgr., matematika,  -/25  
HOLICKÝ Jiří, Ing.25/1, hospodářská úprava lesa 
HOLKUP  Jiří,  Ing.,  lesnická  botanika , péče o zeleň,  5/23 
HOMOLA Jan, Ing., učitel odborného výcviku, technologie, ekonomika, strojnictví 1/4  
HRDINA Václav, Ing., hospodářská úprava lesa,  pěstování lesů, právní normy, právo ČR, 
informatika, pěstební praxe 8/19 
KOHOUT Václav,  Ing., CSc., matematika, podnikání, úvod do studia, zadání absolventské práce 
jednání s lidmi, pěstební praxe 15/23 
KONFRŠT Antonín,  Dr.Ing., myslivost,  ochrana lesa a přírody  7/29 
KOTLÍN Václav, učitel odborného výcviku,  (zkrácený úvazek DPČ) 10/8 
KŘÍŽEK Ladislav,   Ing., ekonomika,  práce s počítačem, základy strojů a zařízení, občanská nauka, 
ekonomika lesního hospodářství 16/15   
KUDLÁKOVÁ Jana, Mgr., německý jazyk, český jazyk -/25 
KUKRÁL Jan, Ing.,  hospodářská úprava lesa, práce s počítačem, geograf. informační systémy 3/12 
MACHÁČEK Jan, Mgr., práce s počítačem,  fyzika, matematika, inf. a kom. technologie -/34 
MAŇÁK Jaroslav, Mgr., tělesná výchova, občanská nauka, -/34 
POLANSKÁ Lenka, Mgr. Ph.D., biologie, angličtina 8/4 
PRŮCHOVÁ Lenka, Mgr. německý jazyk -/5  (zkrácený úvazek) 
RYJÁČEK Josef, motorová vozidla (zkrácený úvazek) 
SCHROLLOVÁ Eva, Mgr., německý jazyk, český jazyk,-/16 
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SKŘIVAN Zbyněk, Ing., pěstování lesů, nauka o lesním prostředí, stroje a zařízení, nauka o lese, 
práce v lese,   nauka o práci, lesnická geodézie, lesní stavby, pěstební praxe 24/8   
SLABA Rudolf, PhDr., tělesná  výchova, základy ekologie, občanská nauka -/34 
STEJSKAL  Hubert, Ing.,   základy  strojů a zařízení,  (zkrácený úvazek DPP) 
SUMERAUEROVÁ  Alena, Mgr., německý jazyk, chemie -/10 
ŠARMAN Jan, Doc.,Ing.,CSc., ekologie lesa,  (zkrácený úvazek DPP) 
ŠIMŮNEK Libor, PhDr., český jazyk, dějepis, obč.nauka, psychologie práce, jednání s lidmi-/34 , 
TOPKA  Josef, Ing. – praxe, pěstování lesů (VOŠ do 30.6.2014)  
VAVŘÍK Milan,  Mgr.,  anglický  jazyk, -/26 
VLČEK Václav, Ing.,  praxe, 24/21 
ZÁMEČNÍKOVÁ Lenka, Ing.  občanská nauka (zkrácený úvazek DPP)  

 
3.2.3.Vychovatelé 
 
JANEČEK Václav,  vychovatel (do 30.6.2014) 
JAREŠ František, vychovatel  
KOUBEK  Milan, vychovatel 
KOLLER Jan, vychovatel 
UŠATÁ Lenka, Mgr. vychovatel,od1.2.2014 vedoucí vychovatel 
NAGY Ján, Ing., vedoucí vychovatel do 31.1.2014, vychovatel do 6.6.2014 
PÁLOVÁ Alena, vychovatelka  
VARGA Vojtěch, Bc.vychovatel 
 
3.3. Ostatní (tj. administrativně-správní, hospodářští a provozní) zaměstnanci 
 
3.3.1. Vyšší odborná škola, střední lesnická škola, domov mládeže a školní jídelna Písek 
 
BOROVIČKA Jaroslav, Ing., učitel praxí (0,5 úvazku DPP) 
CAIS Pavel (ml.), správce sítě PC 
CSIZMAZIOVÁ Jana, uklízečka 
FIALOVÁ Hana, administrativně-správní pracovnice ve školní jídelně (zkrácený úvazek) 
FIALOVÁ Bedřiška, kuchařka 
FLACHSOVÁ  Blanka, vrátná (zkrácený úvazek) 
FUČÍKOVÁ Jana, kuchařka 
GOMELSKÝ František, správce areálu a budov  
HADRAVOVÁ Věra, uklízečka 
HOLANOVÁ Nikol, uklízečka od 19.5.2014 (zkrácený úvazek)  
KAŠOVÁ  Marie, uklízečka (zkrácený úvazek)  
KLIMEŠOVÁ  Petra, Bc. mzdová účetní  
KOHOUTKOVÁ Jitka, kuchařka 
KOUBKOVÁ   Zdenka, DiS.,  knihovnice (zkrácený úvazek) 
KŘÍŽEK Pavel, domovník  
LEGNEROVÁ Hana, uklízečka (zkrácený úvazek) 
MACHATÁ  Pavla, studijní referentka VOŠ, projekty, od.1.7.2014  asistentka ředitele+projekty 
MALEČEK Václav, školník 
MAŇÁK Jaroslav,Mgr. uklízeč (zkrácený úvazek) 
MAŠKOVÁ Pavlína, vedoucí školní jídelny 
NOVÁKOVÁ Věra, uklízečka (zkrácený úvazek)  
PAAROVÁ  Alena, uklízečka do 25.5.2014 
ROLENÍKOVÁ  Zdenka, sekretářka do 30.6.2014 
SCHÁNILEC Jiří, noční vrátný od 1.3.2014 
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SVOBODOVÁ Štěpánka, účetní, od 1.7.2014 vedoucí ekonomického úseku 
STUCHLOVÁ Marie, kuchařka 
ŠVÁBOVÁ Šárka Ing., studijní referentka VOŠ a účetní od 1.7.2014 
TARABA Milan, zahradník (zkrácený úvazek) 
TOMÁŠOVÁ Pavla, uklízečka (zkrácený úvazek)  
VESELÁ Zdeňka, vedoucí provozně ekonomického úseku do 30.6.2014 
 
 
3.3.2. Školní polesí Hůrky (Písek – Smrkovice 64): do 30.6.2014 
BABKA Michal, katrista  
BURIANOVÁ Eliška, Ing., lesní technička  
ČERMÁK Petr, lesní a dřevařský dělník 
DUBOVÝ Roman, katrista  
KOPTÍK Milan, vedoucí školního polesí  
KORDÍKOVÁ Denisa, lesní  (t.č. mateřská dovolená) 
KOTLÍN Václav, lesní (poloviční úvazek) 
MOTYKA Jiří, lesní a dřevařský dělník  
POVOLNÝ Roman, lesní  
STANĚK Jiří, lesní a dřevařský dělník 
ŠRÁMEK Tomáš, lesní a dřevařský dělník   
URBAN Zikmund, katrista  
 
V souvislosti se vznikem Krajského školního hospodářství došlo od 1.7.2014 na základě dohody o 
převodu části činnosti zaměstnavatele k převodu následujících zaměstnanců  do nově vzniklé 
organizace 
 
Zdeňka Veselá 
Milan Koptík, vedoucí ŠP   
 
Michal Babka,  
Ing. Eliška Burianová,– zástup za mat. a rod. dovolenou,  
Petr Čermák,  
Roman Dubový 
Denisa Kordíková, t.č. mat. a rod. dovolená 
Petr Mánek, DiS. 
Jiří Motyka 
Ondřej Muška 
Roman Povolný 
Jiří Staněk 
Zdeněk Staněk 
Tomáš Šrámek 
 
  
 
Celkový počet zaměstnanců k 1. 1. 2014 – fyzických osob ………………..…78  
                                                                -  přepočtených osob ………………   72,5  
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 
4.1. Střední lesnická škola  
 
4.1.1. Střední vzdělání s maturitou (obor vzdělávání 41-46-M/01 Lesnictví) 

Denní studium: 
 
             Celkový počet přihlášených uchazečů …………………..  86   

     - z toho dívek ……………………………………………   16   
     - z 9. ročníku ZŠ ……………………………………….…. 85    

           - odjinud ………………………………………………….   1     
 

Celkový počet přijatých žáků (nastoupilo)…....………   60  
- z toho dívek …………………………………………   14 
- z 9. ročníku ZŠ ……………………………………...   60 
- odjinud .......................................................................        1 
- přestupem ...... ............................................................      1      

 
4.1.2. Střední vzdělání s výučním listem (obor vzdělávání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor) 
 
           Denní studium:   
 počet přihlášených uchazečů .............................................20 žáků 
 celkem přijato (nastoupilo)...............................................  11 žáků     
 
    
4.2. Vyšší odborná škola lesnická   
4.2.1. Denní studium  

 
Celkový  počet přihlášených uchazečů ………………. 14 
- z toho dívek ………………………………………       5  
 
Celkový počet přijatých uchazečů ……………………  14  
- z toho dívek …………………………………………    5 
- nastoupilo ke studiu ...................................................   12 
- z toho dívek ...............................................................     5 
 

4.2.2. Studium při zaměstnání (dálkové) 
 
 Celkový počet přihlášených uchazečů ………………… 27  
 - z toho žen   ………………………………………….     4   
 
 Celkový počet přijatých  uchazečů …………………….. 27    
            - z toho žen      ………………………………………….   2    
           - nastoupilo ke studiu ....................................................... 21  
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a studentů 
 
5.1. Výsledky vzdělávání žáků střední lesnické školy 
 
5.1.1. Střední vzdělání s maturitou(denní studium):              

  Třída  průměrný prospěch Vyznamenání prospěli neprospěli 

1.A 2,07 1 26 3/** 
1.B 2,36 2 28 1/* 
2.A 2,30 3 21 1/** 
 2.B 2,37 2 24 1/* 
3.A 2,34 2 18 - 
3.B 1,93 8 21 1/** 
4.A 2,39 2 26 - 
4.B 2,61 - 26 2/** 

 */ ukončili studium 
 **/ opakování ročníku 

 
 počet snížených známek z chování (za 1./2. pololetí) 3/2 
 počet udělených pochval ředitele školy …………… 46/61 
 počet udělených  pochval třídního učitele ……………… 60/20 
 počet udělených důtek ředitele školy ………………… 6/2 
 počet udělených důtek třídního učitele ………………… 4/6 
 počet podmíněných vyloučení ze studia …………… 1/- 
 počet vyloučení ze studia ……………………………… -/- 
 počet podmíněných vyloučení z ubytování v DM ……… -/- 
 počet vyloučení z ubytování v DM ………………  -/-                 

 
 
 
5.1.2. Střední vzdělání s výučním listem (denní studium):  

  Třída  průměrný prospěch vyznamenání prospěli neprospěli 
1.C 2,34 1 9 - 
2.C 2,07 7 8 - 
3.C 2,33 - 8 - 

 
 počet snížených známek z chování (za 1./2. pololetí)  -/- 
 počet udělených pochval ředitele školy   1/3 
 počet udělených  pochval třídního učitele   -/2 
 počet udělených důtek ředitele školy    -/- 
 počet udělených důtek třídního učitele    -/- 
 počet podmíněných vyloučení ze studia    1/- 
 počet vyloučení ze studia      1/- 
 počet podmíněných vyloučení z ubytování v DM  -/2 
 počet vyloučení z ubytování v DM     1/-        
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5.2.  Výsledky vzdělávání studentů vyšší odborné školy lesnické   
 
5.2.1. Denní studium:          

  třída   průměrný prospěch vyznamenání prospěli neprospěli 
1.VOŠ 2,13 1 22 2 
2.VOŠ 2,37 0 21 1 
3.VOŠ 2,75 1 13 0 

 
 počet udělených pochval ředitele školy ………………….  -/- 
 počet udělených  pochval třídního učitele ……………….. -/- 
 počet udělených důtek ředitele školy …………………….. -/- 
 počet udělených důtek třídního učitele …………………… -/- 
 počet podmíněných vyloučení ze studia ………………….  -/- 
 počet vyloučení ze studia ………………………………… -/- 
 počet podmíněných vyloučení z ubytování v DM ………..  -/- 
 počet vyloučení z ubytování v DM ………………………  -/- 

 
 
 
                           

  třída  průměrný prospěch vyznamenání prospěli neprospěli 
1.SPZ 2,14 3 12 - 
2.SPZ 1,89 7 8 4* 
3.SPZ 1,97 2 11 2 

*Ukončili nebo přerušili studium 
 
 5.3. Výsledky maturitních zkoušek žáků střední lesnické školy:   
             Denní studium: 

 V opravném podzimním termínu  (11.9.2013) 2 žáci, z toho: 
- prospěl ………………………………………….   2 
- neprospělo ............................................................. 0 

 V řádném termínu (15.5.-22.5.2014)  54 žáků a 4 žáci z loňského roku z toho: 
  - prospělo s vyznamenáním  ………………………….    4   

              - prospělo ……………………………………………..  47   
              - neprospělo …………………………………………..    3   

  
  
 
 5.3.1.Výsledky závěrečných zkoušek žáků střední lesnické školy:  

 
             Denní studium:  

 V řádném termínu (3.-17.6.2014) 8 žáků,  z toho: 
- prospělo ...........................................................................  8 
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5.4.  Výsledky absolutoria studentů vyšší odborné školy lesnické: 
 

5.4.1. Denní studium : 
 V opravném podzimním termínu  (10.9.2013) 2 studenti, z toho: 

-  prospěli ………………………………………….           2 
 V řádném termínu (9.-13.6.2014) 13 studentů, z toho: 

             - prospělo s vyznamenáním ………………………………    6   
             - prospělo ………………………………………………..      5   
             - neprospělo ………………………………………………    2   
   

 
5.4.2. Studium při zaměstnání (dálkové): 

 
 řádném termínu ((9.-13.6.2014) 13 studentů, z toho: 

- prospělo s vyznamenáním ………………………      4    
- prospělo ................................................................      9   

 
    

 
6. Prevence sociálně patologických jevů  
  
 Pro školní rok byl zpracován minimální preventivní program a soustavně je pracováno se 
žáky i studenty ve škole i v domově mládeže. Taktéž byl dle metodického pokynu MŠMT 
zpracován program proti šikanování. 
 Všichni zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků byli požádáni o souhlas 
s orientačním testováním na přítomnost OPL. 
 S programem byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci školy a je vyvěšen na intranetu 
školy. Mimo vzdělávacích programů pro školní metodiky prevence a žáky a studenty školy (besedy 
a přednášky na téma alkohol, šikana, kouření a drogy) škola zaměřuje maximální úsilí o naplnění 
volného času ubytovaných žáků a studentů zapojením do zájmových kroužků (střelecký – školní a 
ve spolupráci s Českým střeleckým svazem, myslivecký, trubačský, kynologický, sokolnický, 
hudební,  fotografický, středoškolský klub Master team, sportovní – přístupná tělocvična, venkovní 
hřiště, posilovna, přístupné počítačové učebny mimo výuku). 
 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
7.1.  Studium při zaměstnání: 

 Roman Povolný – MZLU Brno, bakalářský studijní program lesnictví, studium při 
zaměstnání  

 Ing. Jiří Holický  
- Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení –NIDV-Krajské pracoviště       
  Plzeň 
- Učitel odborných předmětů střední školy –Západočeská univerzita Plzeň, pedagogická  
  fakulta 

 
7.2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP):  

 září 2013: Certifikace práce s motorovou pilou (Bílek, Homola), UNIV 3 Pardubice (Bílek, 
Homola, Čapek),Srnec 21. Století Centrum vzdělávání Stachy (David), Dendrologie VLED 
MU Brno (Holkup, Hrdina) 
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 říjen 2013: SMART AV Media České Budějovice (Sumerauerová, Cais ml.), Finanční 
gramotnost s využitím kancelářského SW, NIDV České Budějovice (Havelková, Cais), 
Konflikty a krizové situace ve škole NIDV České Budějovice (Havelková, Ušatá) Prevence 
ve škole –Co dělat, když Arkáda Písek (Ušatá) 

 listopad 2013: SMART školení interaktivní tabule, AV MEDIA, a.s. (všichni vyučující), 
Podzimní dny EV, Krajská konference ČB (Kukrál),Sněm lesníků, Horní Planá (Konfršt, 
Topka),UNIV 3 (Bílek), Zákon o pedagogických pracovnících a pracovně právní 
problematika ve školství, COMENIUS Praha (Havelková), Choroby a škůdci dřevin, VLED 
MENDELU Brno (David, Konfršt, Bláhovec), Certifikace dříví VTS, Písek (Bílek), 
Aktuální problematika lesního školkařství v r. 2013, Bystřice n. P. (Skřivan), Školení 
Husquarna Kácov (Bílek, Homola), UNIV 3 (Homola, Bušina, Hrdina, Bláhovec, David) 

 prosinec 2013: Kurz pro instruktory školního lyžování (Maňák), Finanční gramotnost(Cais, 
Havelková) 

 leden 2014: Občanský zákoník a jeho dopad na školství, FAKTA s.r.o. Žďár nad Sázavou 
(Havelková) Anglický jazyk – odborná angličtina, VLED MENDELU Brno, (Hanusová, 
Vavřík, Polanská, Hrdina) Leonardo Praha (Bílek, Polanská) 

 únor 2014: Česká komora odborných hospodářů, Písek (Kukrál, Čapek, Hrdina, 
Skřivan)America today, Descartes Agency, s. r.o. (Vavřík), EV – setkání koordinátorů 
Jihočeského kraje, KÚ ČB (Kukrál) 

 březen 2014: Interaktivní tabule, AV MEDIA, a.s. (učitelé všeobecných předmětů), Výroba 
3000, školení Česká lesnická akademie (učitelé odborných předmětů), Husquarna – servisní 
školení (Bílek, Homola, Kotlín, Boška),Finanční gramotnost – finance v praxi, NIDV ČB, 
(Havelková, Cais),UNIV 3, Pardubice (Polanská, Homola, Bílek), Energie – Vyrábět a 
šetřit, Písek (Kukrál) 

 duben 2014: Lesnické stavby, VLED MENDELU Brno (Skřivan, Čapek),Holidays + 
Festivals, Descartes Agency, s. r.o. (Vavřík), Právo ve škole pro rok 2014, Vzdělávací 
centrum ČR, (Havelková) 

 květen 2014: Pěstování a využívání biomasy lesních dřevin, Česká lesnická společnost, a.s. 
(Čapek) 

 červen 2014: Možnosti a praktická realizace nové technologie pro zpevnění lesních 
odvozních cest, KAPS – LE (Čapek), Pěstování lesů, VLED MENDELU Brno (Bušina, 
Hrdina, Skřivan)Šikana a kyberšikana –Portes Prachatice (Ušatá) 

  
7.3. Zvyšování kvalifikace ostatních zaměstnanců: 
 
Svaz účetních Č.Budějovice -  Účetnictví příspěvkových organizací-DPH (listopad 2013, Veselá), 
Seminář zákonné pojištění (leden 2014, Klimešová)Nový občanský zákoník (leden 2014, 
Havelková)Agenda školní jídelny (březen 2014 Mašková),Nový zákoník ve školství(duben 2014, 
České Budějovice, Machatá, Havelková)Občanský zákoník(březen 2014, Veselá) Správní řízení 
Praha (červenec 2014, Machatá)  
 
8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 
8.1. Vzdělávací akce pro žáky školy : 

 
 Státní rostlinolékařské zkoušky 
 Užívání drog, drogové závislosti a rizika 
 Kurz vegetativního rozmnožování 
 Ochrana životního prostředí 
 Den ochrany člověka za mimořádných událostí 



 - 15 -  

 
 
8.2. Školení a kvalifikační zkoušky  pro cizí: 

 
8.2.1. Myslivecké zkoušky: 90 celkem 

 Zkoušky z myslivosti  úspěšně vykonalo 74  uchazečů. 
 Zkoušky pro myslivecké hospodáře  úspěšně vykonalo 16 uchazečů.  

      
8.2.2. Ostatní 

 Státní rostlinolékařská správa – potravinářská inspekce, veterinární správa 
 Kategorizační zkoušky trubačů, schůze Klubu trubačů ČMMJ a 4. celostátní trubačský ples 
 Seminář Sdružení lesních školkařů ČR k novelizaci zákona č. 149/2003 Sb. a naplnění jeho 

obsahu v praxi pod záštitou Mze ČR v aule 
 V projektu UNIV 3   v rámci pilotního ověřování bylo proškoleno  

Ověřování profesních kvalifikací NSK: Univ 2 – Výroba sazenic v lesních školkách (leden-
červen 2013) 8 osob 
Univ 3 - Lesní technik – lesník pro těžební činnost (srpen-listopad 2013) 8 osob 
Univ 3 - Lesní technik – lesník pro pěstební činnost (leden-červen 2014) 10 osob             
Probíhá Univ 3 – Krajinář (srpen-listopad 2014) 8 osob 

 Kvalifikační osvědčení pro žáky a zaměstnance školy : 
- Dřevorubec – 40 žáků + 10 zaměstnanců 
- Obsluha hydraulické ruky – 10 žáků 
- Sběr osiva z vysokých stromů – 10 žáků 
- Obsluha křovinořezu – 15 žáků 

 V rámci projektu  DVPP – Environmentální výchova v praxi   se zúčastnil ve vzdělávacích 
programech pro učitele 1. a  2. stupně ZŠ  1 účastník ve 1 vzdělávacím programu (Lesní 
pedagogika) 

 Certifikace dříví    
 Škola poskytla zázemí v multimediální počítačové učebně pro pořádání počítačových kurzů 

pro seniory a zdravotně postižené občany pořádané Centrem pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje o.s. Strakonice díky výrazné   podpoře  Konta Bariéry Nadace 
Charty 77, v rámci  jejího projektu  Počítače proti barierám. Generální  partnerem projektu 
Počítače proti barierám je společnost Microsoft.  

 
8.3 Činnost učitelů školy v odborných  komisích, výborech, apod. 
 

Předmětové komise pracují systematicky, scházejí se podle potřeby a projednávají návrhy změn 
v tématických plánech a jejich časové rozvržení.  

o společensko-vědní předměty – Mgr. Hanusová M., PhDr. Šimůnek L. 
o matematicko-přírodovědní předměty – Mgr. J. Macháček 
o odborné předměty – Ing.David, Ing. Hrdina, Ing. Bílek, Ing. Křížek, M. Boška 

 
Pavel Cais – výbor Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých,  
Ing. Václav Vlček -  výbor Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých a  
republikový výbor České lesnické společnosti, člen sektorové rady pro LH,  
Ing. František Bušina, Ph.D. – člen  expertní rady MZe ČR pro výzkumný projekt „Douglaska 
tisolistá – nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním 
hospodářství“, člen oborové skupiny „Lesní hospodářství“ NÚOV 
Ing. Ladislav Křížek – ekonom Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Písek 
Ing. František Čapek – výbor pro hospodářský růst a rozvoj 
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8.4. Publikační činnost učitelů školy : 

 Mgr. Lenka Polanská, Ph.D.– publikační činnost – časopis Živa 3/14 – Rozzářený 
mikrosvět fluorescence z lesnické školy, str. 121 (oceněné snímky ze soutěže o nejlepší 
fotografie Přírodovědné fakulty UK) 

 
 Mgr. Milan Vavřík: články v tisku (Písecký deník) o akcích školy a středoškolského 

klubu Master team  
 
8.5. Zahraniční  pobyty učitelů a žáků školy, v rámci mobility v programu „Leonardo da Vinci“, 

organizované Nadačním fondem lesnických škol Písek   nebo Středoškolským klubem „Master 
Team“ při lesnické škole v Písku, případně na pozvání zahraničními partnery :  
 odborná exkurze žáků 4. B ročníků  a 4 doprovázejících osob na odbornou exkurzi do 

Francie, Švýcarska, Německa (září 2013) 
 odborná exkurze skupiny žáků 4. ročníků a 3 doprovázejících osob do Zespól Szkól Lesnych 

v Bialowiezi, Polsko (září 2014) 
 jednotýdenní pobyt 10 žáků 2. ročníku střední lesnické školy, v doprovodu 2 učitelů  k 

poznání lesnictví v Rakousku, se konal díky laskavosti a na náklady Forstliche 
Ausbildungstätte Ort v Gmundenu, Rakousko (květen 2014). 

 třítýdenní odborná praxe 6 žáků 3.ročníku střední lesnické školy, doprovázených   učitelem 
školy  se konala v lesích obce Sumvitg, Švýcarsko  

 Naši žáci ve šk. roce 2013/2014 v rámci projektu LdV již nebyli nikde, projekt byl ukončen 
v prosinci 2013.Tvořil se projekt Erasmus+, v rámci evropské spolupráce, který byl 
schválen jako náhradní. 

 
8.6. Významné návštěvy na škole ve šk.r. 2013/14 
      

 10 žáků Zespól Szkol Lesnych  „Lesnikóv Polskich“ v Bialowieži, Polsko,  a dvě 
doprovázející osoby  

 Miroslav Krejča, senátor 
 Mgr. Jiří Mánek, ředitel NP a CHKO Šumava, Vimperk 
 RNDr. Jan Zahradník, poslanec 
 Ing. Michaela Šojdrová, Česká školní inspekce 
 Ing. Martin Žižka, náměstek ministra zemědělství 
 Gérard Wey, ředitel firmy Aprecial, Horní Alsasko, Francie 
 Michael Habig, člen národní rady Horní Alsasko, Francie, starosta města Ensisheim 

 
8.7. Činnost  žáků školy mimo vyučování  
 
 Žákovská rada  
        Pravidelně se scházela po celý školní rok, 1x měsíčně. 
 
Žákovský časopis „Samorost“  
         Ve školním roce 2013/14 vyšla dvě čísla časopisu  pod patronací učitele PhDr. L. Šimůnka. 

Časopis obsahoval především příspěvky a články žáků, ale svými postřehy přispěli i učitelé. 
Časopis je publikovaný na stránkách školy www. lespi.cz.  
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Žákovský klub „Master Team“ 
„Master Team“ = Monopol na dobrou zábavu, Atraktivní filmy na videu, Spousta 
srandovních soutěží, Týmová práce,  Exotika dálek, Rozhovory se známými lidmi,  Taneční 
diskotéky,  Extra ceny a odměny v kvízech,  A samozřejmě,  Moře moderní muziky …je 
středoškolský klub - součást samostatné právnické osoby Asociace středoškolských klubů. 
Protože jeho vedoucím je učitel školy Mgr.M. Vavřík a  činnost je zaměřena téměř výhradně 
na žáky školy, je o něm ve výroční zprávě školy každoročně podávána informace.  V rámci 
klubu pracují kroužky mladých cestovatelů a foto-video.  

 
ZÁŘÍ –  seznamovací a adaptační klubový večer pro žáky prvního ročníku, Písek, jak ho /ne/znáte – 
vyprávění o Písku, spojené s promítáním diapozitivů o proměnách města na řece Otavě – dr. Jiří 
Prášek, ředitel Prácheňského muzea, Cestovatelské “křeslo pro hosta” - Letní toulky Skotskem – 
Mgr. Milan Vavřík ŘÍJEN – výlet do Prahy – Návštěva Muzea Policie ČR ,večer divadelní 
představení v Národním divadle – Naši furianti, Cestovatelské “křeslo pro hosta” – PhDr. Rudolf 
Slaba – Za kaktusy do Bolívie, LISTOPAD -  slavnostní přijímání žáků 1.ročníku do lesnického 
cechu, klubový večer ke Dni studentstva expedice Marco Polo 2013 – Cornwall a Devon – 9-denní 
výjezd členů Klubu mladých cestovatelů do jihozápadní Anglie ve stopách krále Artuše, výstava  k 
multikulturní výchově v aule – “Žijeme na jedné planetě” – bližší seznámení se světovými 
náboženstvími (buddhismus, judaismus, islám) PROSINEC – slavnostní premiéra videozáznamu 
z „pasování“ – přijímání 1.ročníku do lesnického cechu, výlet do Prahy – exkurze do podzemí, 
slavnostních sálů a na věž Staroměstské radnice, večer návštěva divadelního představení v 
Národním divadle – Strakonický dudák, školní kolo soutěže “Co víš o zemích Evropské unie” 
LEDEN –   výstava fotografií Klubu mladých cestovatelů  z Expedice Marco Polo 2013 – “Putování 
Cornwallem a Devonem ve stopách krále Artuše” ,Cestovatelské “křeslo pro hosta”   - “Dva horké 
týdny v Afghánistánu”  vyprávění absolventa naší školy, Petra Houdka, DiS, o jeho cestě s 
filmovým štábem za českými vojáky do Afghánistánu, ÚNOR – slavnostní premiéra 
videodokumentu z expedice Marco Polo 2013,soutěž Co víš o anglicky mluvících zemích – třídní 
kola, BŘEZEN – klubové soutěžní odpoledne ke Dni učitelů – „Neuč se, život tě naučí...“ - 
Sportovní odpoledne studenti versus kantoři,- školní kolo Co víš o anglicky mluvících zemích,  
cestovatelské “křeslo pro hosta”  – Pohádkový sultanát – vyprávění Mgr. Vavříka o jeho návštěvě 
sultanátu Omán na Arabském poloostrově, spojené s promítáním videodokumentu, který během 
cesty natočil, DUBEN –  výstava k multikulturní výchově Žijeme na jedné planetě ... – Postavení a 
úděl Židů v evropských dějinách, Výlet do Prahy - ve spolupráci s Židovským muzeem- prohlídka 
židovských památek  s průvodcem, Večer návštěva divadelního představení v Národním divadle - 
Richard III,KVĚTEN –  cestovatelské “křeslo pro hosta” – Veronika Tebichová – “Sladká Francie, 
sladká Paříž” – vyprávění a diapozitivy k chystané expedici Klubu mladých cestovatelů  do Paříže, 
slavnostní premiéra 2.části videodokumentu z Expedice Marco Polo do Cornwallu a Devonu, 
ČERVEN –  “Australský den” – tematicky zaměřené odpoledne, věnované  historii, kultuře, přírodě 
a tradicím protinožců (Mgr. Milan Vavřík) závěrečné klubové odpoledne – rozloučení s klubovou 
sezónou.  
 
    
Střelecký klub a kroužek  
         Od 1. 1. 2008 na škole funguje regionální sportovní centrum mládeže pod Českým střeleckým 
svazem, kde jsou vytvořeny pod vedením profesionálního trenéra podmínky pro dosažení vrcholové 
úrovně v olympijských střeleckých disciplínách „trap“ a „skeet“. Probíhá propagace a hledání 
talentů, trénink probíhá na střelnici „Provazce“ Městských lesů Písek s.r.o. V letošním roce se 
umístili žáci školy na Mistrovství ČR v dorostencích na 1 místě, v juniorech na 3. místě a v 
kategorii ženy na 3. místě. Na mistrovství Evropy obsadili v soutěži družstev 3. místo 
Tradičně výborných výsledků dosáhli také žáci pod vedením trenéra ČSS p. Chmela v disciplíně 
vzduchová pistole VzPi 40, v disciplíně sportovní pistole SP 30+30 a rychlopalná pistole RP 2x30.  



 - 18 -  

           Střelecký kroužek sdružuje zájemce o střelecký sport z řad žáků školy a žáků 
píseckých základních škol, Střelecký klub lesnických škol v Písku pak pouze  členy Českého 
střeleckého svazu. Tradiční disciplína, kterou je „vzduchová puška na běžící terč“ byla zajišťována 
p. Kollerem. Úspěšně se rozvíjí další discipliny -  broková střelba – skeet a lovecké kolo a 
malorážka na běžící terč ve spolupráci se střeleckým klubem Píseckých hor. Trénink 1x týdně na 
střelnici,  který je v obdobích září-listopad a březen-červen  na střelnici „Provazce“  zajišťován p. F. 
Jarešem, vychovatelem., část roku vedl kroužek Jan Koller. 
Myslivecký kroužek 
Myslivecký kroužek ve školním roce 2013-14 probíhal zejména u žáků 1.A a 1.B třídy. Teoretická 
část probíhala v budově domova mládeže jednou za 14 dní  - probírala se legislativa myslivecké 
činnosti a prezentace myslivecké činnosti v průběhu mysliveckého roku (péče o zvěř, individuální a 
skupinový lov). Praktická část probíhala na střelnici Provazce, kde se žáci seznámili s provozem 
střelnice, činností nácviku při střelbě a s bezpečností při používání zbraně. 
Myslivecká kuchyně 
Žáci byli seznámeni se základními technologickými postupy zpracování surovin a typickými 
úpravami jednotlivých druhů zvěřiny a ryb. Dále se učili hlavně stolničení v mysliveckých i 
klasických podmínkách (prostírání, úprava jednoduché tabule, podávání pokrmů a výběr vhodných 
nápojů). Zároveň se realizoval projekt za podpory Jihočeského kraje na rozšíření prostor 
myslivecké kuchyně a jejího vybavení.  
Fotografický kroužek 
Fotografický kroužek se schází nepravidelně vzhledem k malému počtu zájemců. V průběhu roku 
byli seznamováni s funkcemi digitálního aparátu, byly vysvětleny základní pojmy (clona, 
světelnost, čas, a pod.), naučili se základu zpracování digitální fotografie na počítači a práci s 
grafickým programem fotoshop 11. Bylo prováděno fotografování různých objektů a vyhodnocení 
zhotovených snímků s poukázáním na jednotlivé chyby. Žáci fotografovali různé školní akce a 
některé fotografie byly publikovány na webových stránkách školy.  
Kynologický kroužek 
 Na činnosti kynologického kroužku se podílelo pravidelně 8 až 10 žáků, kteří chovají psy 
v kotcích školního psince. Hlavní činnost byla zaměřena na zvýšení kvalifikace psů již lovecky 
upotřebitelných a na základní výcvik psů mladých. Zde se často zapojovali do pomoci i žáci psy 
nemající, např. tahání vlečky, vypouštění psa po stopě vůdce, kapáni barvy apod. Tak získávali 
určité poznatky a zkušenosti pro dobu, až budou mít jednou vlastního psa. 
 Členové se se zúčastnili následujících akcí: podzimní zkoušky, lesní zkoušky, zkoušky vloh, 
jarní svod, klubová výstava. Předvedli dětem z mateřské školky (2x) a žákům z domova mládeže 
(Budějovická, Písek) ukázky z výcviku a práce loveckých psů jako nepostradatelných pomocníků 
myslivců. 
Sokolnický kroužek 
 Sokolnický kroužek se scházel pravidelně každou středu. Na  schůzkách se členové kroužku 
seznamovali se sokolnictvím a to jak v teoretické tak praktické podobě. Obsahem teoretické části 
byli čtyři základní okruhy znalostí, které jsou základem pro složení sokolnických zkoušek.  
1. Právní předpisy týkající se sokolnictví, historie sokolnictví a jeho současnost, organizace 
sokolnictví v ČR, evidence loveckých dravců, sokolnické zvyklosti a tradice, sokolnická setkání. 
2. Zoologie a biologie dravců, jednotlivé druhy dravců nejčastěji užívané v sokolnictví, jejich popis, 
velikost, rozpoznávací znaky v přírodě, hnízdění, roční pohyby, potrava a vlastnosti. 
3. Chov a držení loveckých dravců. Základní onemocnění dravců, jejich prevence a léčení, základy 
ošetření zlomenin a jiných poranění, zásady inkubace, správná výživa, zařízení pro chov a jejich 
využití, etologie, ochrana a péče o pohodu dravců. 
4. Výcvik sokolnických dravců a sokolnické lovectví. Sokolnická výstroj a výstroj dravce, součásti, 
výroba a použití, zásady výcviku a lov jednotlivými druhy dravců. 
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V praktické části si pak každý vyrobil sokolnickou výstroj a výstroj pro dravce a to včetně ušití 
sokolnické čepičky. Dále se členové během roku starali o dravce, se kterými získávali praktické 
zkušenosti v péči a výcviku dravců.  
 Čtyři členové se také zúčastnili národního sokolnického setkání s mezinárodní účastí 
OPOČNO 2013.  Zde se nejen mohli podívat na sokolnictví ve všech jeho podobách a na té nejvyšší 
úrovni, ale také se aktivně podíleli na zdárném průběhu celé akce. Dalším zpestřením během roku 
byli návštěvy u sokolníků a chovatelů dravců. Také se mnozí z členů kroužku zúčastnili 
sokolnických setkání pořádaných sokolnickým střediskem Písek, se kterým úzce a dlouhodobě 
spolupracujeme. 
Členové kroužku také aktivně propagovali sokolnictví a lesnickou školu na mnoha akcích jako byly 
den stromů, písecké městské slavnosti, myslivecké slavnosti v Milevsku, národní myslivecké 
slavnosti v Hluboké nad Vltavou, městské slavnosti v Protivíně. Dále navštívili několik škol a 
školek, kde seznamovali děti s dravci sokolnictvím a přírodou obecně. 
Trubačský kroužek  
Trubačský kroužek navštěvovalo 32 žáků, pod vedením  Tomáše Votavy, probíhala výuka na 
borlice (2) a na lesnice (24). Výuku zajišťoval Mgr. Petr Duda a Karel Šimek z Trubačské školy 
Josefa Selementa v Praze střídavě jednou na měsíc. Žáci se také pravidelně scházeli každou středu a  
úterý od 17:00 sami bez vyučujícího. Soubor lesnických škol Písek vystoupil na mnoha akcích 
(zahájení školního roku, Dny stromu, školní hony, hony v  Radanech, prezentace na burzách škol, 
Hubertská jízda, různé akce pro město Písek a Sladovnu, vánoční troubení a ukončení školního 
roku), Klubem trubačů ČMMJ (soutěže, výukové semináře, trubačský ples v Písku a různé 
koncerty).  
 Hudební kroužek - POLOM 
Kroužek  sdružuje hudebníky i zpěváky v celkovém počtu 15 členů,  kteří se schází pravidelně 1x 
týdně. Vystupují na školních oslavách. Tradičně připravuje repertoár ve dvou podobách – lidové 
jihočeské písně, hlavně pro Hubertovu jízdu, vánoční koledy, rozloučení s žáky čtvrtých ročníků ap. 
 Sportovní činnost mimo vyučování 
Kroužek probíhal formou mezitřídních a skupinových turnajů. Během měsíců září až prosinec se 
uskutečnil turnaj v nohejbalu (11 týmů – 55 zápasů), turnaj ve florbalu (8 týmů- 28 utkání). 
V prosinci proběhl Vánoční šachový turnaj. V lednu probíhal turnaj v sálové kopané (4 mužstva -6 
utkání). Únor až duben turnaj ve volejbalu (7 družstev-21 utkání). Vybraní žáci se zúčastnili 
okresního finále středoškolských her v sálové kopané (5. místo) a ve florbalu (6. místo).Stálý zájem 
o tuto formu sportovního vyžití přispěl ke smysluplnému trávení volného času žáků. 
Zážitkové hry 
Zájmový kroužek byl založený na dobrovolné průběžné docházce, která vycházela ze zájmu 
jedinců. U žáků se formou dramatických a společenských her rozvíjeli schopnosti a vlastnosti, které 
vedou k rozvoji komunikace, seberealizace, konfrontace, sebepoznání. A budování hodnotového 
systému. 
  
 
9. Údaje o výsledcích inspekcí na škole 

Ve školním roce nebyla provedena žádná kontrola ČŠI. 
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10. Hospodaření školy v r. 2013   
 
10.1. PŘÍJMY  
 
10.1.1.  Výnosy hlavní činnosti  celkem .............………………….…….41 754  tis. Kč 
            Z toho : 
  

a) poplatky od studentů, žáků a jejich rodičů ................................5 620 tis. Kč 
 
b) příspěvek ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) na přímé náklady výuky   21 834 tis.Kč 

 
    ve střední škole – s maturitní zkouškou ………………..  11 352   tis. Kč 
    ve střední škole – s výučním listem ……………………     1 635  tis. Kč 
    ve vyšší odborné škole lesnické  ……… …………….        2 839  tis. Kč 
    na činnost domova mládeže   …………………………       4 388  tis. Kč 
    na činnost školní kuchyně  ……………………………       1 619   tis. Kč 
    na činnost školního polesí …………………………….           0,7   tis. Kč 
    účelově přidělené prostředky …………………………            65   tis. Kč 
     (ÚZ na náklady spojené s výkazem PAP) 

 
            c)  příspěvek z rozpočtu Kraje Jihočeského na provozní náklady      7 822  tis. Kč 

 
    na provoz střední  školy – s MZ... …………………………  2 753 tis. Kč 
    na provoz střední školy – s výučním listem ………………   1 133 tis. Kč 
    na provoz vyšší odborné školy lesnické  …………………       258 tis. Kč 
    na provoz domova mládeže  ……………………………..     1 002 tis. Kč 
    na provoz školní kuchyně ………………………………..        984 tis. Kč  
    na provoz  školního polesí  ………………………………     1 692 tis. Kč 

                         
            d)  projekty OPVK ……………………………………………….      3 720 tis.Kč 
 
            e)  projekty ROP …………………………………………………           49 tis.Kč 

 
f)   ostatní výnosy hlavní činnosti ………………………………..         158 tis.Kč 
g)  výnosy z prodeje služeb bez poplatků od žáků………………..        583  tis.Kč 
h)  výnosy z pronájmu……………………………………………..       790  tis.Kč 
ch) čerpání fondů na krytí nákladů…………………………………        30  tis.Kč 
i) investiční dotace (rozpuštění z účtu 403)……………………….        138  tis.Kč 
j)finanční výnost –úroky, kurzové zisky………………………….          10  tis.Kč 

    
  
10.1.2.  Výnosy z doplňkové (hospodářské) činnosti celkem    …….        10.324  tis. Kč             
           Z toho : 

    výnosy hospodaření školního polesí…………………        9. 596  tis. Kč 
    výnosy z ubytovacích a stravovacích služeb   ………            388  tis. Kč  
    výnosy z ostatních prací a služeb  …………………..            340  tis. Kč  
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10.2.      VÝDAJE  
 
10.2.1. Investiční výdaje celkem  .…………............................................….. 3 053 tis. Kč 
            Použito na :  

 - železný kůň SŠ LES 332     tis. Kč 
 - interaktivní tabule SŠ LES 140     tis. Kč 
 - modernizace kotelen NDM 673     tis. Kč 
 - modernizace kotelen ŠJ 620     tis. Kč 

 - modernizace kotelen VOŠ 435     tis. Kč 

 - zmařené investice projekt Luskovec  -11     tis. Kč 
 - Renault Master CBT 538     tis. Kč 
 - HP Zbook - projekt ROP 43     tis. Kč 
 - TZ budovy školy 65     tis. Kč 
 - projektová dokumentace VOŠ - OPŽP 63     tis. Kč 
 - zúčtování projektu ROP 2013 150     tis. Kč 
 zvýšený PC koeficient DPH 5                   tis.Kč 

   
 
10.2.2.  Neinvestiční výdaje celkem   ..............................................……… 49 803  tis. Kč 
 

    neinvestiční výdaje hlavní činnosti ....................…………  40 716 tis. Kč 
    neinvestiční výdaje doplňkové činnosti …………………     9 087 tis.Kč 

          
 
10.3. HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK (po zdanění)  r. 2013: 
 

v hlavní činnosti ................................................................             +          38  tis. Kč 
          v doplňkové (vedlejší)) činnosti    ................................….              +    1 237 tis. Kč 
 
          Hospodářský výsledek  celkem :                                                      +   1 275  tis. Kč      
 
 
     Hospodářský výsledek ve výši 1 275 tis. Kč  byl vedením školy navržen k rozdělení do fondů, a 
to 382 tis. do fondu odměn a 893 tis. do rezervního fondu. Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 
479/2014/RK-38  byly  příděly do fondů schváleny. 
 
10.4  Ve škole vykonaly kontroly následující kontrolní instituce:   

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje –České Budějovice: Plnění povinností 
stanovených přímo použitelnými předpisy ES – školní jídelna  - bez závad 

 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Písek: požární kontrola 
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně – závady odstraněny 
v termínu 

 Krajské ředitelství Policie České republiky: kontrola dozoru nad dodržováním zákona 
číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a zvláštních právních předpisů 
vydaných k jeho provedení –bez závad 
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 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – České Budějovice: dodržování 
povinností stanovených v zák. č.258/2000Sb. v platném znění – bez závad 

 MŠMT –odbor kontrol na místě OPVK: ověření souladu postupů příjemce dotace 
s pravidly OPVK – bez závad 

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje –České Budějovice: §88 zákona č. 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č.361/2007 Sb. –bez závad 

 Audit HACCP: objektivní posouzení funkčnosti a účinnosti systému bezpečnosti 
potravin a návrh zlepšení stávající správné výrobní a hygienické praxe –během auditu 
nebyly zjištěny neshody  

 
      11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Leonardo da Vinci – program stáží žáků a studentů na školách zapojených do projektu a 
stáže žáků a studentů těchto škol ve škole v Písku 
Zapojené školy: 
SAVON AMMATTI-JA AIKUISOPISTO, Toivala, Finsko 
THE SECONDARY FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY SCHOOL, Postojna, 
Slovinsko 
MENDIKOI, Maeztu, Španělsko 
NATURBRUKSGYMNASIET, Vreta Kloster, Švédsko 
STORA SEGERSTAD OCH VÄRNAMO NATURBRUKS-GYMNASIUM 
ÖKNASKOLAN, Švédsko 
ZSLA TPP, Tuchola,  Polsko 
STREDNÁ LESNICKÁ ŠKOLA, Banská Štiavnica, Slovensko 
HELICON OPLEIDINGEN VELP, Holandsko 
GROENHORST COLLEGE, VELP, Holandsko 
 
12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání  v rámci celoživotního učení 
 

 Nabídka vzdělávacích programů vzniklých v rámci projektu UNIV – práce s 
motorovou pilou, přibližování dříví traktory, příprava pro výkon funkce odborného 
lesního hospodáře, péče o městskou zeleň, pěstování rychle rostoucích dřevin pro 
energetické využití. 

 Ministerstvo zemědělství udělilo autorizaci dle zákona č. 179/2006 Sb. pro 
ověřování a uznávání dalšího vzdělávání v těchto dílčích kvalifikacích: pěstební 
činnost a ochrana lesa, těžební činnost a doprava dříví. 

 Škola je zařazena do „Trvalé vzdělávací základny  Ministerstva zemědělství“. 
 Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, přírodovědecké fakulty. 
 Cvičná škola pro pedagogickou praxi Institutu vzdělávání a poradenství České 

zemědělské univerzity v Praze. 
 Konzultační středisko ČZU v Praze pro dálkové studium v oboru Hospodářská a 

správní služba v lesním hospodářství a  oboru Provoz a řízení myslivosti. 
 Z pověření Ministerstva zemědělství školící a zkušební škola pro myslivecké 

zkoušky a zkoušky pro myslivecké hospodáře. 
 Ministerstvo zemědělství udělilo další autorizaci dle zákona č. 179/2006 Sb. pro 

ověřování a uznávání dalšího vzdělávání v těchto dílčích kvalifikacích: Výroba 
sazenic v lesních školách, Údržba veřejné zeleně, Lesní technik pro těžební 
činnost, Lesní technik pro pěstební činnost a Zemědělský poradce pro ochranu 
rostlin. 
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13. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

 
 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 
- reg. č. CZ.1.07/1.3.06/02.0002 DVPP - Environmentální výchova v praxi –   
  realizovaná od ledna 2010 – projekt ukončen k 31.6.2012. V současné době probíhá 
tzv. udržitelnost projektu, která je pětiletá.  
-  reg. č. CZ.1.07/3.200/11.0001 - Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů –  
realizován - UNIV 2 -  Proměna škol v centra celoživotního učení – realizováno 
(partneři projektu) strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole a postupné 
zpracování 3 programů dalšího vzdělání – dokončen a realizován program 
„Zalesňování zemědělských půd a pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické 
účely“  a  byl dokončen další program „Posuzování a odhad stáří zvěře,  hodnocení 
trofejí podle CIC“.  Program Zalesňování zemědělských půd   byl pilotně ověřen. 
Dále jsme zapojeni do programu UNIV 3 – v  rámci  realizace jsme vytvořili dva 
programy „Doprava dříví“ a „Pěstební činnosti a ochrana lesa“,  budou nabídnuty 
v rámci projektu MŠMT pro veřejnost, sociální partnery a úřady práce. Byly 
dotvořeny další dva programy: Výroba sazenic v lesních školkách, Lesní technik – 
lesník pro těžební činnost a Lesní technik – lesník pro pěstební činnost.  Pilotně byl 
ověřen program  Výroba sazenic  v lesních školách. 
- reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0023: Partnerství a sítě: S-TROM  platforma pro 
systémovou biologii a ekologii dřevin – projekt schválen a realizuje se jako partneři s  
finanční účastí 
- reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0012:  Škola + praxe = úspěch na trhu práce – projekt 
zahájen v únoru 2012 a ukončen 31.1.2014 – schválena závěrečná zpráva projektu 

           -  reg. č.CZ.1.07/1.1.14/01.002: Zkvalitnění výuky lesnictví-budoucnost lesních   
ekosystémů  – projekt schválen a realizuje se od 1.9.2012 
- reg. č.  CZ.1.07/1.3.00/19.0004: Vzdělávání v lesnických disciplínách  
projekt schválen  a realizuje se jako partneři s  finanční účastí 

 - reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0122: Lesnická škola = moderní výuka a inovace – projekt  
            schválen a realizuje se od  1.8.2012 
 

 Granty a příspěvky Jihočeského kraje  
Podpora práce s dětmi a mládeží  

projekt Myslivecká kuchyně – schválen, realizuje se 
Rozvoj venkova a krajiny –podpora EVVO 

   projekt Klub lesnické pedagogiky- neschválen 
Podpora sportu – Rekonstrukce a opravy sportovišť 

projekt Oprava venkovního hřiště – projekt schválen, realizuje se 
 
 
 

 LČR Nadační a grantová služba 
Klub lesnické pedagogiky – projekt schválen, realizuje se 
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 ostatní projekty   
Město Písek – Žádost o příspěvek na podporu kultury 
Čechách)“ – projekt schválen jako náhradní 
 

 ROP Jihozápad 
- reg. č. CZ.1.14/2.4.00/19.02575: Zvýšení kvality vzdělávání zavedením nových 
technologií do výuky – projekt se realizuje 
 

 OPŽP 
Snížení energetické náročnosti – VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek, Lesnická 55 – 
Budova VOŠ – projekt schválen, realizuje se 

 
14. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Uzavřeny smlouvy o zajištění praktického vyučování žáků školy na pracovišti jiné fyzické 
nebo právnické osoby: 

- Lesy města Písku, s.r.o. Písek – školní závod 
- Vojenské lesy a statky, s.p. divize Horní Planá 
- Orlík nad Vltavou, s.r.o. Lesní správa K. Schwarzenberga, Orlík nad Vltavou 
- CHKO a NP Šumava, Vimperk 
- Školní podnik Křtiny, Mendelova univerzita Brno 

 
     Pro naplnění cílů středního odborného vzdělávání a vytvoření požadovaných klíčových i 
odborných kompetencí absolventa disponuje škola dostatečným vybavením. Přesto část především 
praktické výuky (praxe a exkurze) se uskutečňuje u jiných subjektů (především Lesy města Písku 
s.r.o., Lesní správa Orlík, LČR s.p., VLS s.p., LČR s.p., NP a CHKO Šumava) a to z důvodu širšího 
poznání lesnické problematiky, kontaktu žáků s potenciálními zaměstnavateli, lepšího vybavení 
těchto firem technologiemi aj.  
 
     Spolupráce s lesnickými a dřevařskými firmami probíhá především: 

a) při zajišťování odborné praxe nebo odborného výcviku na reálných pracovištích, 
b) při závěrečných zkouškách nebo profilové části maturitní zkoušky, 
c) při uskutečňování dalších aktivit školy – exkurzí, soutěží, společenských a poznávacích akcí 

apod.  Exkurze vedou jednotliví pověření vyučující a odborně řídí akce, získané poznatky 
pak sami využívají při výuce, 

d) při ukázkách moderních technologií a strojů, podpora nákupu učebních pomůcek (např. 
LČR s.p. – grant na vybavení porostního informačního systému pomocí retranslace), 

e) při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti lesnické odbornosti, 
f) v oblasti odborné konzultace pedagogů i žáků, 
g) nabídky pracovních příležitostí pro absolventy, 
h) v návrzích a připomínkách k obsahu a formám výuky (tvorba ŠVP) aj. 
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15.  Pozoruhodné události školního roku 2013/14 (v časovém sledu) 
 Září: 

 Zahájení školního roku 2013/14, se konalo jako každoročně v arboretu, na palouku pod 
„slavonskými“ duby, za účasti žáků, studentů, učitelů a zaměstnanců školy, jejich rodičů  a  
pozvaných hostů, tentokrát 2. září 2013 

 Opravný termín maturitních zkoušek se konal pro absolventy střední lesnické školy, kteří 
maturitní zkoušku nevykonávali v řádném termínu a pro ty, co v řádném termínu neuspěli –  
část profilová a ústní zde ve škole, státní část na spádové škole-na SOŠ a SOU Komenského 
v Písku  

 Opravný termín absolutoria pro neúspěšné studenty VOŠ 
 odborná exkurze 4. ročníků – Francie, odborná exkurze 4. ročníků – Polsko  
 Poláci zde 11+4 doprovod 
 Den otevřených památek  - arboretum 
 Festival vzdělávání středních škol (Plzeň, České Budějovice) 
 seminář – Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze 

systému práce proškolených osob, zákon o myslivosti a jeho novelizace (Mze a Státní 
veterinární správa ČR) 

 konference Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru, Brno 
 seminář trubači – aula 
 YPEF soutěž Portugalsko  
 SOLD – letní kino 
 chata ŠP -  setkání trubačů 
 Český střelecký svaz – Úspěchy střelců 

broková střelba skeet 
srpen  - ME – Německo – 3. místo družstev 
srpen -  MČR Plzeň . 1. místo dorostenci (Buchta, 4.B) 
   3. místo  junioři (Zámečník, 2.A) 
   3. místo ženy (Šumová, 4.A) 
září – Grand Prix Hradec Králové – 1. místo Zámečník 

1. místo  Šumová 
Zámečník  - vítěz Českého poháru  

 
Říjen : 

 Ve dnech 2. a 3. října ve škole probíhaly studentské předčasné parlamentní volby 2013, 
které pořádal „Jeden svět na školách“, program společnosti Člověk v tísni. Voleb se v ČR 
účastnilo kolem 400 škol. Sloužily k neoficiálnímu průzkumu názorů nastupující voličské 
generace a výsledky byly zveřejněny v celostátních médiích. Ve škole volili žáci SOU a 
SOŠ s následujícími výsledky: SOU: 1. KSČM, 2. Česká pirátská strana, 3. společně Koruna 
česká a TOP O9. SOŠ: 1. KSČM, 2. Dělnická strana sociální spravedlnosti, 3. Česká 
pirátská strana.  

 Škola poskytla zázemí v multimediální počítačové učebně pro pořádání počítačových kurzů 
pro seniory a zdravotně postižené občany pořádané Centrem pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje o.s. Strakonice díky výrazné   podpoře  Konta Bariéry Nadace 
Charty 77, v rámci  jejího projektu  Počítače proti barierám. 
Generální  partnerem projektu Počítače proti barierám je společnost Microsoft. Kurzy budou 
probíhat pravidelně jedenkrát týdně od  dubna do června. 

 Nábor Trhové Sviny – Ing. Vlček 
 Den stromu – arboretum 
 Opočno 2013 – Sokolnické setkání 
 burza škol Třeboň  
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 Hubertská.4.A 
 Hejnický dřevorubec –  kácení, přesný řez 3. místo Švec, odřezávání kotoučů 1. místo 

Komárek 
 školská rada 
 den otevřených dveří 
 sběr ploskohřbetky v Novohradských Horách – 4. ročníky (info David) 
 29. a 30. podzimní prázdniny 
 31.10 a 1.11. ředitelské volno 
 Prezentace školy Strakonice  
 Prezentace školy Jindřichův Hradec  

 
Listopad 

 3.B -  soutěž  Jihočeská ratolest – vyhlášení výsledků  - 2. místo: VOŠL a SLŠ B. 
Schwarzenberga Písek – třída 3. B 

Zimní přikrmování ptáčků a jejich pozorování žáky základních škol 
Projekt realizovali žáci lesnické školy třídy 3.B. Byl rozdělen do několika etap. Nejdříve jsme sami 
vyrobili krmítka, které jsme rozvezli do základních škol. Děti měly za úkol ptáčky přikrmovat a 
sledovat dění na krmítku. Pro děti jsme připravili i přednášky. Cílem projektu bylo v žácích 
základních škol jednoduchou a nenásilnou formou probudit a rozvíjet zájem o přírodu. 

 Charitativní koncert trubačů Lesnických škol:  5. 11. 2013 kostel sv. Linharta v Oslově 
 Gaudeamus – Brno – Cais ml. + 2 studenti VOŠ 
 pasování do cechu lesnického 7. 11 -1.C, 6.11. – VOŠ, 7.11. – 1.A,B 
 Hubertova jízda + mše 
  „Hubertská“ – tradiční reprezentační a abiturientský ples, kterým se žáci 4.ročníku střední 

lesnické školy – budoucí již maturanti - představují písecké veřejnosti,  
 I tentokrát již dopoledne navštívili město Písek Sv. Hubert s bohyní Dianou a s družinou 

 psovodů, sokolníků a trubačů, aby  v doprovodu ředitele školy, jeho zástupce a třídních 
učitelů obou maturitních tříd  v kočárech a vozech doprovázených žáky 3., a zejména 4. 
ročníku - budoucími maturanty -  postupně  pozdravili jednotlivé písecké střední školy 
(SZeŠ, SZŠ,  Gymnázium, OA) a nakonec navštívili městskou radnici, kde do kočáru přisedl i 
starosta, JUDr. Veselý. Jízda skončila u děkanského  kostela Nanebevzetí Pany Marie 
v Písku, kde se všichni její účastníci společně zúčastnili mše, konané k uctění památky 
Sv.Huberta.  Týž den večer byla „Hubertská“ v 19,00 hodin zahájena předtančením, aby po 
stužkování abiturientů pokračovala volnou zábavou přibližně 1500 přítomných.  
Srdečné poděkování náleží Zemskému hřebčinci v Písku za poskytnutí povozů s přípřeží, 
Policii České republiky – dopravní službě za perfektní zajištění průjezdu družiny městem, 
starostovi města Písku za vlídné přijetí Sv. Huberta a bohyně Diany,  děkanskému úřadu 
Církve katolické v Písku za ochotu a vstřícnost při organizaci Svatohubertské mše, a 
v neposlední řadě i  četným sponzorům tomboly plesu! 

 UNIV 3 – ověřování profesní kvalifikace Lesní technik – Lesník  pro těžební činnost – 
osvědčení pro 5 osob 

 ředitelský hon 
 burza škol Písek + den otevřených dveří 
 školení chemie – nakládání s chemickými prostředky – státní rostlinolékařské zkoušky 
 Výstava vzdělání a řemeslo Č. Budějovice -1. Místo za nejlepší expozici 
 Rodičovská schůzka 
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 školení ČSL, pobočka Písek + Ústav zemědělské ekonomiky a informací: Implementace 
předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh  tzv. EU Timber Regulation 
(EUTR) 

 Charitativní koncert trubačů Lesnických škol:  5. 11. 2013 kostel sv. Linharta v Oslově 
 
 
Prosinec 

 V adventním čase žáci prvních ročníků pod vedením vyučujících biologie a chemie 
vyzdobili celou školu voňavou vánoční výzdobou. 

 Charitativní akce „Pečení perníčků“ –podpora Střediska rané péče České Budějovice 
 trubači na ZŠ Tylova při rozsvícení vánočního stromu 
 vánoční strom ve škole 
 tradiční rozloučení v aule (důchodci, zaměstnanci, žáci) 
 Vánoční strom se jako každoročně, rozsvítil do tmy v prostoru před  vchodem do budovy 

domova mládeže, pro potěchu všech kolemjdoucích. 
 Vánoční zpívání a troubení v aule školy před nástupem na vánoční prázdniny, tradiční 

krátké zastavení žáků, studentů, zaměstnanců současných i bývalých s přáním klidných 
vánoc 

 23.12.- 5.1. vánoční prázdniny 
 

 
 
Leden 

 úklid Dukelské ulice (vyřezání větví, úklid nepořádku – Ing. Bílek, žáci 3.A + městské 
služby) 

 den otevřených dveří 
 kurz angličtiny  - projekt VLED 
 nábor studentů pro Jihočeskou univerzitu České Budějovice  
 kurz vegetativního rozmnožování rostlin - řízkování pro žáky 3. ročníků  
 pedagogická rada – 1. pololetí 
 vysvědčení – ukončení 1. pololetí 
 pololetní prázdniny 

 
 
 
Lesárna pro město Písek. 
Žáci III.A  ročníku VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga pomohli s údržbou a úklidem okolí areálu lesnických 
škol. Jednalo se konkrétně o komunikaci od tělocvičny lesnické školy, okolo vlakové zastávky, kolem 
bývalého armádního autoparku, až po viadukt. Ve spolupráci se službami města Písek pomohli zlikvidovat 
„černou skládku“, která byla součástí přítoku Jihrovského potoka vlévajícího se do řeky Otavy. Vyčistili i 
přilehlé příkopy komunikace vedoucí k židovskému hřbitovu. Bylo až neuvěřitelné kolik „nepotřebných“ 
věcí veřejnost odloží do přírody. Vedle opotřebovaných pneumatik (16 ks), dvou televizorů, gauče, 
čalouněného křesla, koberec i neuvěřitelné množství plastů a skla. Je pro mě nepochopitelné, proč 
odkládáme komunální odpady do lokalit, které nejsou k tomu vymezené. Máme k tomu určené sběrné dvory 
a místa ve městě. Na druhou stranu musím konstatovat, že to byla pro naše žáky šokující ukázka vztahu 
civilizace k životnímu prostředí. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat i za odbor životního prostředí a 
služby města Písek. 
Ing. Karel Bílek 
 

 slavnostní ukončení projektu - CZ.1.07/2.1.00/32.0012 Škola + praxe = úspěch na trhu 
práce, 1.2.2012 – 31.1.2014, Rozpočet projektu: 5 413 865,19 Kč 
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Únor 

 Soubor trubačů Lesnických škol a Klub trubačů ČMMJ uskutečnil třetí trubačský ples, na 
kterém se prezentovali jak trubači naší školy, tak spřátelené trubačské soubory. Druhý den 
pokračovalo setkání trubačů troubením na nádvoří Sladovny pro veřejnost. 

 Lyžařský výcvik tentokrát pro žáky obou tříd najednou (40 žáků), chata Mládí na Zadově, 
Šumava 

 Česká komora odborných lesních hospodářů – odb. seminář Uvádění dřeva a dřevařských 
výrobků na trh – zák č. 226/2013 Sb. – aula školy 

 Školní polesí Hůrky nebude ve správě školy. Zastupitelstvo KÚ Jč. kraje rozhodlo za 
svém zasedání 27.2.2014 o zřízení KŠH od 1.7.2014 v rámci  koncepce jednotného 
systému řízení k zajištění praktického vyučování o sloučení stávajících školních 
hospodářství, jako jsou polesí, statky a rybářství. 
 

Březen 
 Klub autorů při ČMMJ a redakce časopisu Myslivost organizovala vzpomínkovou akci při 

příležitosti 200 výročí narození Františka Špatného (zakladatel českého mysliveckého 
písemnictví a vydavatel prvního českého mysliveckého periodika) škola přispěla zázemím a 
účastí trubačů k uctění památky na lesním hřbitově 

 10.-14.3 jarní prázdniny 
 školní kolo biologická olympiáda – téma Komunikace se letos účastnilo celkem 28 

soutěžících (3 kategorie A, 25 kategorie B) 
 Návštěva paní Ing. Michaely Šojdrové ve škole – odborná přednáška v Prácheňském muzeu 

na téma Jak využíváme EF na zvýšení kvality vzdělání 
 Mezinárodní akademická soutěž v mysliveckém troubení a vábení jelenů v Třešti – umístění 

našich trubačů 6. místo z 15ti družstev, vábení 2. a 4. místo 
 SILVA REGINA – 30.3.-3.4.2014 – prezentace školy 
 Setkání středních odborných škol – školní polesí Hůrka 

 
Duben 

 Přijímací zkoušky na střední lesnickou školu (1.termín)  – podrobnosti  viz kap. 4  
 Cesta bolestných kamenů – slavnostní otevření cesta U Vodáka-chata Živec, trubači 
 odb. seminář Finanční příspěvky na hospodaření v lesích, dotace a platby v lesnictví v Jč. 

kraji – pořadatel KU, Č.B.  
 velikonoční prázdniny 
 Návštěva RNDr. Jana Zahradníka, poslance ve škole – beseda s žáky o stavu a ochraně 

přírody, prohlídka trofejí (Poslanecký den na Písecku) 
 Dřevorubec junior – Komárek, Švec, Kryzan, Poláček doprovod Kotlín, Boška 
 volba nové školní rady střední a vyšší školy, schválení a jmenování nových členů z KU 

30.5. 
 chovatelská přehlídka trofejí Písek v aule školy společně s výstavou k památce Prof, Ing. 

Josefa Hromase 
 Stihl Timbersport  - kvalifikační kolo dřevorubeckých sportů  

 
 
Květen 

 Již tradičně odjela skupina 10 žáků druhých ročníků s doprovodem na odbornou praxi do 
rakouského Gmundenu 



 - 29 -  

 Pokračovaly praxe žáků 2 ročníku – tentokrát u NP a CHKO Šumava 
 Na školním polesí Hůrka byl pro děti základních škol uspořádán lesní zážitkový den 

„Pojďme na to od lesa“ 
 2.5. počátek státních maturit 
 15.5.-22.5. ústní maturitní zkoušky 
 10. 5. 2014 se ve Štěchovicích u Prahy konal Vltavský pohár dřevorubců započítávaný do 

české kvalifikace na MS 2014 ve Švýcarsku. V konkurenci závodníků, kteří se pravidelně 
účastní mistrovství republiky a několik z nich má za sebou dokonce i účast na mistrovství 
světa, se za VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga zúčastnili: Miroslav Kryzan– 2. C, Jan  
Poláček- 3. B, Zdeněk Komárek- 3. C a Martin Švec- 3. C. V celkovém pořadí se Martin 
Švec umístil na 9. místě, Jan Poláček na 10. místě, Miroslav Kryzan na 19. místě a  
Zdeněk Komárek na místě21. Vynikajících dílčích úspěchů dosáhli Jan Poláček vítězstvím 
v disciplíně „kombinovaný řez“ a Martin Švec vítězstvím disciplíny „výměna řetězu“. 

 národní kolo YPEF – 2. místo – 3 žáci třídy 3.B  
 Konstantinovy Lázně – soutěž trubačů Parforsní kňour 

Červen 
 Setkání úspěšných žáků se starostou města Písku  
 Absolutorium žáků vyšší odborné školy lesnické – podrobnosti viz. kap. 5  
 Přijímací řízení na vyšší odbornou školu lesnickou (1. termín pro denní studium a jeden 

termín pro studium při zaměstnání)  
 Závěrečné zkoušky oboru Lesní mechanizátor skládané podle Jednotného zadání 

závěrečných zkoušek,  
 Žáci školy tradičně pomáhali při organizaci Národních mysliveckých dnů, které se konaly 

v Lesnickém mysliveckém a rybářském muzeu – loveckém zámku Ohrada, Hluboká nad 
Vltavou 

 Žáci školy jako každoročně pomáhali při stavbě stanů pro prázdninový tábor pořádaný 
Domem dětí a mládeže Písek. 

 žáci 3.B na lesním hřbitově pietním aktem uctili památku Františka Špatného 
 Degendorf – návštěva a příprava spolupráce 
 18.6. České ručičky – Brno – Martin Švec 
 19.6 závěrečná pedagogická rada  
 20.6 historicky první svatba v arboretu 
 23.6. školení UZEI – aula školy (ČLS - Implementace předpisů týkajících se uvádění 

dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR) 
 24.6. Den ochrany člověka za mimořádných událostí – akce pro všechny žáky školy 

(hasiči, záchranka, etiketa, červený kříž, lesnické dovednosti) 
 27.6. ukončení školního roku 
 Období školního vyučování  bylo slavnostně ukončeno pod slavonskými duby v arboretu 

školy - pro žáky ukončeno předáním vysvědčení  dne 27.6.2014, pro učitele závěrečnou 
poradou (3.7.2013). 

 
Červenec a srpen 

 Během letních prázdnin byla provedená rekonstrukce venkovního hřiště za podpory 
Jihočeského kraje Obnova vestibulu a vstupních dveří  v budovách VOŠ a SLŠ 

 V srpnu se konal 2. termín přijímacích pohovorů na vyšší odbornou školu lesnickou   
 Nástupem učitelů do školy po dovolené,  jejich poradou před zahájením nového školního 

roku dne 26.8.2013, a také opravnými zkouškami méně úspěšných žáků, ve dnech 26.-
30.8.2013, byl školní rok 2012/13 ukončen; formálně skončil dnem 31.srpna 2014.    
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16.  Seznam absolventů školy ve školním roce  2013/2014 
Střední lesnická škola  – denní studium - třída 4.A 
Čagánek Jiří, Elšlégr Josef, Fišer Jakub, Fučík Petr, Klapilová Michaela, Klas David, Kos Milan, 
Kunovský Dušan, Mergl Václav, Netrvalová Kristýna, Novák Jakub, Nymburský Petr, Panský 
Martin, Pešek Jiří, Podskalský Zdeněk, Pokora Gustav, Přibyl Miroslav, Slámová Marcela, Sova 
Jaroslav, Straka Prokop, Šebesta Adam, Šilhavá Radka, Šlechta Petr, Šumová Barbora, Švancár 
Jakub, Zadražilová Hana 
Střední lesnická škola  – denní studium - třída 4.B 
Baloun Vojtěch, Buchta Martin, Burdová Karolína, Davídek Václav, Ficnar Aleš, Hána Jan, Holý 
Štěpán, Hornát Daniel, Horník Václav, Jiřík Lukáš, Kaisler Radek, Kubeš Richard, Ludvík Jiří, 
Matouš Tomáš, Mráz Pavel, Novák Jiří, Pospíšil Petr, Příhoda Martin, Řehor David, Šíd Jan, 
Šindelář Petr, Vítů Lukáš, Vondrák Martin, Wohlmuth Jan, Zumr Václav 
Střední lesnická škola  – denní studium - třída 3.C – LM 
Adamec Jaroslav, Brázdil Antonín, Jakoubek Vlastimil, Komárek Zdeněk, Mrázek Tomáš, Smatana 
Martin, Šindelář Pavel, Švec Martin 
Vyšší odborná škola lesnická – denní studium  
Bahleda Ondřej, Burian Michal, Hanulová Hana, Hanzlík Václav, Hranička Petr, Kirchenr Llukáš, 
Konečný Jakub, Kutilová Markéta, Pohlodek Vlastimil, Šindelář Radek, Vaňková Ivana, Žižka 
Miroslav 
Vyšší odborná škola lesnická – dálkové studium 
Adamec Milan, Houfek Pavel, Charvát Tomáš, Janota Tomáš, Jirušek Hubert, Kaislerová 
Jaroslava, Mazůrek Petr, Motyčka Arnošt, Pech Michal, Říha Michal, Sekyrová Anna, Ševčík 
Pavel, Šichová Pavla 

 
 

 
                         Tato výroční zpráva o činnosti školy byla projednána Radou střední lesnické školy a 

Radou vyšší odborné školy lesnické dne  15. října 2014.  
                             Bude prezentována na shromáždění všech zaměstnanců školy, vydána jako písemný 

dokument, zveřejněna prostřednictvím Internetu na stránkách škol (http: www.lespi.cz) a 
podstatné údaje z ní zveřejněny ve Zpravodaji Sdružení absolventů a přátel lesnických škol 
píseckých. 
 
 
 
 
                                                                                          Ing. Jiří  H o l i c k ý 
                                                                                                       ředitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


