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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O ČINNOSTI ŠKOLY 
 

ve školním roce 2011/12 
 

 
 
 
 
 
 
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, 
počínaje r.1994. Do r.1995 tak činila dobrovolně, později již 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. 2011. 
  
   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. František Bušina, Ph.D.  
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      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 rady vyšší odborné školy lesnické 

• zástupce učitelů :                                                           Ing. Václav Kohout, CSc. 
• zástupce studentů:                                                         Michaela Němcová 
• osoba jmenovaná zřizovatelem:                                    Ing. Viktor Blaščák 
                                                                                          

     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, domova mládeže, školní jídelny a školní jídelny-
výdejny. Je pokračovatelkou tradice a nepřetržité  existence píseckých  lesnických škol,  různých 
typů, vzdělávacích úrovní a názvů,  počínající již v r.1885.  O založení lesnické  školy  se  v Písku  
uvažovalo od poloviny 19. století  a  v r.1885 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. 
 
     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 - hospodaří ve školním polesí (včetně školní  honitby),  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 
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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. 
 
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 / 001 Lesnictví -  denní studium       
                   (pro ČR schváleno dne 11.dubna 2002, s účinností počínaje 1.září 2000) - dobíhající 

• 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 kvalifikaci 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). 

 
                    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.).    
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3.       Přehled zaměstnanců školy 
 
3.1. Vedení školy 
 
Ředitel školy:    Ing. František Bušina, Ph.D.  
 
Vzdělání: Gymnázium Vyškov 1981 – 1985, Vysoká škola zemědělská Brno, Lesnická fakulta 1985 – 

1989, Česká zemědělská univerzita Praha, katedra pedagogiky, 1996 – 1998 - doplňující 
pedagogické studium pro učitele odborných předmětů na středních školách (dálkové 
studium), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Lesnická a dřevařská 
fakulta – obor pěstění lesa, 2000 – 2006 – distanční doktorské studium, ECDL – 2004. 

Praxe: 1989 – 1990 – Lesprojekt Brno – taxátor, 1990 – 1996 – Jihočeské státní lesy Č.   
Budějovice, LZ Tábor (postupná transformace na Lesy Tábor a.s.) – technik, 1996 – 31. 7. 
2007 - VOŠL a SLŠ Beřicha Schwarzenberga Písek – učitel odborných lesnických předmětů 
(Nauka o lesním prostředí, Pěstování lesů), od 1. 8. 2007 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 (2006). 

 
 
3.1.3.  Zaměstnanci  pověření vedením : 

• vedoucí vychovatel domova mládeže –  Ing. Ján Nagy   
• vedoucí provozně ekonomického úseku  – pí. Zdeňka Veselá  
• vedoucí školní jídelny – pí. Pavlína Mašková  
• vedení praktického vyučování - Ing. Václav Vlček  
• myslivecký hospodář školní honitby - p. Milan Koptík 
• výchovný poradce – Mgr. Marie Hanusová  
• koordinátor protidrogové prevence – Mgr. Jaroslav Maňák,  Eva Benešová (DM) 
• koordinátor environmentální výchovy –  Ing.  Jan Kukrál 

 
 
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 
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Průměrná délka pedagogické praxe učitelů školy …….……………………………..    18,4 roků 
Průměrný věk učitelů školy  …………………………………………………………    52,4 roků 
Podíl nekvalifikovaného vyučování …………………………………………………     8  % 
 
     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: 
 
3.2.1.1.  Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola (střední odborná škola lesnická a 

střední odborné učiliště): 
BÍLEK Karel, Ing., lesní těžba,  stroje a zařízení, těžba a doprava dříví (VOŠ), praxe 3/23 
BLÁHOVEC  Bohumil,  Ing., Ph.D. myslivost, lesnická zoologie (SŠ+VOŠ), právní normy,  11/20 
BOŠKA Milan, učitel odborného výcviku, technologie, strojnictví, ekonomika  30/12  
BUŠINA František, Ing., Ph.D. pěstování lesa, praxe  6/16 
CAIS  Pavel,  práce s počítačem, matematika, informatika,  technika administrativy (VOŠ) -/38 
ČAPEK František, Ing. ekonomika, lesní těžba, nauka o lesním prostředí, praxe, 9/3 
DAVID František, Ing., lesnická  zoologie (SŠ+VOŠ), ochrana lesa a životního prostředí, nauka o 
lese 7/27 
HANUSOVÁ Marie,  Mgr., anglický jazyk  (SŠ+VOŠ),   -/27 
HAVELKOVÁ Šárka, Mgr., matematika,  -/23  
HOLKUP  Jiří,  Ing.,  lesnická  botanika  (SŠ+VOŠ),   péče o zeleň, praxe 5/21 
HOMOLA Jan, Ing., učitel odborného výcviku, strojnictví 1/2  
HRDINA Václav, Ing., hospodářská úprava lesa (SŠ+VOŠ), pěstování lesů,   občanská nauka, 
praxe 8/17 
KOHOUT Václav,  Ing., CSc., matematika, práce  v  lese (VOŠ), stroje a zařízení, lesnická 
geodézie, lesní stavby, právo ČR, jednání s lidmi, praxe 15/21 
KONFRŠT Antonín,  Dr.Ing., ochrana lesa,  právní normy  7/27 
KOTLÍN Václav, učitel odborného výcviku,  (zkrácený úvazek) 10/6 
KOVÁŘ Karel, Ing.,   pěstování lesů (VOŠ) (zkrácený úvazek), 
KŘÍŽEK Ladislav,   Ing., ekonomika,  práce s počítačem, občanská nauka, základy strojů a zařízení, 
ekonomika lesního hospodářství 16/13   
KUDLÁKOVÁ Jana, Mgr., německý jazyk, český jazyk -/23 
KUKRÁL Jan, Ing.,  hospodářská úprava lesa,  práce s počítačem, nauka o lese, základy ekologie  
3/10 
MACHÁČEK Jan, Mgr., práce s počítačem,  fyzika, matematika, inf. a kom. technologie -/32 
MÁLKOVÁ Karolína, Mgr., chemie -/1 
MAŇÁK Jaroslav, Mgr., tělesná výchova, občanská nauka (SŠ+VOŠ), -/32 
NOVOSADOVÁ Lucie, Mgr., německý jazyk, občanská nauka -/2 
POLANSKÁ Lenka, Mgr. Ph.D., biologie, angličtina 8/2 
PRůCHA Jaroslav,  Doc. Ing., CSc.,  informatika (VOŠ) (zkrácený úvazek)  
PROCHÁZKA Jiří, Ing.,  praxe 
RYJÁČEK Josef, motorová vozidla (zkrácený úvazek) 
SCHROLLOVÁ Eva, Mgr., německý jazyk, český jazyk,-/14 
SKŘIVAN Zbyněk, Ing., pěstování lesů, nauka o lesním prostředí,  nauka o práci, lesnická 
geodézie, lesní stavby 24/6   
SLABA Rudolf, PhDr., tělesná  výchova, občanská nauka -/32 
SUMERAUEROVÁ  Alena, Mgr., německý jazyk -/9 tč. mateřská dovolená 
STEJSKAL  Hubert, Ing.,   základy  strojů a zařízení (VOŠ),  (zkrácený úvazek) 
ŠARMAN Jan, Doc.,Ing.,CSc., lesnická   ekologie, (VOŠ),  (zkrácený úvazek) 
ŠIMůNEK Libor, PhDr., český jazyk, dějepis, občanská nauka, psychologie práce,  -/32 , 
VAVŘÍK Milan,  Mgr.,  anglický  jazyk, občanská nauka (ruský jazyk), -/24 
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VLČEK Václav, Ing.,  učitel projektové výuky ve škol. polesí, 24/19 
ZÁMEČNÍKOVÁ Lenka, Ing.  právní normy (zkrácený úvazek)  
 
3.2.2. Vychovatelé 
 
BENEŠOVÁ  Eva, vychovatelka 
JANEČEK Václav,  vychovatel 
JAREŠ František, vychovatel  
KOUBEK  Milan, vychovatel 
KOLLER Jan, vychovatel 
NAGY Ján, Ing., vedoucí vychovatel 
PÁLOVÁ Alena, vychovatelka  
VARGA Vojtěch, 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., zahradník (0,5 úvazku) 
BRABENEC Václav, zahradník  
CAIS Pavel (ml.), správce sítě PC 
CSIZMAZIOVÁ Jana, uklízečka 
FIALOVÁ Hana, administrativně-správní pracovnice ve školní jídelně 
FLACHSOVÁ  Blanka, vrátná  
FUČÍKOVÁ Jana, kuchařka 
GOMELSKÝ František, správce areálu a budov  
HADRAVOVÁ V ěra, uklízečka  
KAŠOVÁ  Marie, uklízečka  
KLIMEŠOVÁ  Petra, Bc. mzdová účetní (od  1.6.2012)  
KOHOUTKOVÁ Jitka, kuchařka 
KOUBKOVÁ   Zdenka, DiS.,  knihovnice  
KŘÍŽEK Pavel, domovník  
KUTINOVÁ Marie, kuchařka  
LEGNEROVÁ Hana, uklízečka  
MACHATÁ  Pavla, studijní referentka VOŠ, projekty  
MALEČEK Václav, školník 
MAŠKOVÁ Pavlína, vedoucí školní jídelny  
NEČINOVÁ Dana, kuchařka 
PAAROVÁ  Alena, uklízečka 
REJZKOVÁ   Jana, uklízečka (do 16.3.2011) 
ROLENÍKOVÁ  Zdenka, sekretářka 
ŘEŘICHOVÁ Věra, mzdová  účetní (do 30.6.2012) 
SVOBODOVÁ Štěpánka, účetní  
STUCHLOVÁ Marie, kuchařka 
TARABA Milan,  noční vrátný  
TOMÁŠOVÁ Pavla, uklízečka  
VESELÁ Zdeňka, vedoucí provozně ekonomického úseku 
 
3.3.2. Školní polesí Hůrky (Písek – Smrkovice 64): 
BABKA Michal, katrista  
BURIANOVÁ Eliška, Ing., lesní technička (od 23.7.2012) 
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ČERMÁK Petr, lesní a dřevařský dělník 
DUBOVÝ Roman, katrista  
KOPTÍK Milan, vedoucí školního polesí  
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  
ŠVÁBOVÁ Šárka, DiS., Ing., lesní technička, t.č. mateřská dovolená 
TOMÁŠKOVÁ Denisa, lesní (Kordíková) (t.č. mateřská dovolená)  
URBAN Zikmund, katrista  
   
 
Celkový počet zaměstnanců k 1.1.2011 – fyzických osob ………………..…   78  
                                                                -  přepočtených osob ………………   72,74  
 
 
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 ………………. 77   

     - z toho dívek ……………………………………….      7   
     - z 9. ročníku ZŠ …………………………………….   76    

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

Celkový počet přijatých žáků (nastoupilo)…....………  52  
- z toho dívek …………………………………………    5 
- z 9. ročníku ZŠ ……………………………………..    51 
- odjinud .......................................................................     1  

 
4.1.2. Střední vzdělání s výučním listem (obor vzdělávání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor) 
 
           Denní studium:   
 počet přihlášených uchazečů .............................................17 žáků 
 celkem přijato (nastoupilo)...............................................  13 žáků     
 
    
4.2. Vyšší odborná škola lesnická   
4.2.1. Denní studium  

 
Celkový  počet přihlášených uchazečů ………………. 37 
- z toho dívek ………………………………………       6  
 
Celkový počet přijatých uchazečů ……………………  36  
- z toho dívek …………………………………………    6 
- nastoupilo ke studiu ...................................................   30 
- z toho dívek ...............................................................     4 
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4.2.2. Studium při zaměstnání (dálkové) 
 
 Celkový počet přihlášených uchazečů ………………… 35  
 - z toho žen   ………………………………………….     7   
 
 Celkový počet přijatých  uchazečů …………………….. 34    
            - z toho žen      ………………………………………….   7    
           - nastoupilo ke studiu .......................................................  32 
 
 
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 2,05 5 18 - 
1.B 1,93 8 18 - 
2.A 2,15 4 21 1/** 
 2.B 2,12 2 25 - 
3.A 2,27 3 24 - 
3.B 2,43 1 27 - 
4.A 2,28 1 31 - 
4.B 2,53 1 32 - 

• */ ukončili studium 
• **/ opakování ročníku 

 
• počet snížených známek z chování (za 1./2. pololetí) ……      1/- 
• počet udělených pochval ředitele školy ………………….     54/69  
• počet udělených  pochval třídního učitele ………………..     32/12 
• počet udělených důtek ředitele školy ……………………. .     9/1 
• počet udělených důtek třídního učitele ……………………     2/1 
• počet podmíněných vyloučení ze studia ………………….      -/- 
• počet vyloučení ze studia …………………………………      -/- 
• počet podmíněných vyloučení z ubytování v DM ………..      1/- 
• počet vyloučení z ubytování v DM ………………………       -/-                   

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

  Třída  průměrný prospěch vyznamenání prospěli  neprospěli  
1.C 2,02 1 6 - 
2.C 2,32 - 10 1/** 
3.C 2,26 - 9 - 

• **/ opakování ročníku 
 

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

 
5.2.  Výsledky vzdělávání studentů vyšší odborné školy lesnické   
 
5.2.1. Denní studium:          

  třída   průměrný prospěch vyznamenání prospěli  neprospěli  
1.VOŠ 2,18 2 14 3 
2.VOŠ 2,50 1 17 1 
3.VOŠ 2,14 2 15 1 

 
• 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 ………………………  -/- 

 
 
5.2.2.  Studium při zaměstnání (dálkové): 
                           

  třída  průměrný prospěch vyznamenání prospěli  neprospěli  
1.SPZ 1,95 3 12 6 
2.SPZ 2,07 3 11 1 
3.SPZ 2,05 2 10 - 

 
 
 5.3. Výsledky maturitních zkoušek žáků střední lesnické školy: 
             Denní studium: 

• V opravném podzimním termínu  (12.-13.9.2011) 8 žáků, z toho: 
- prospěl ………………………………………….   1 
- neprospělo ............................................................. 7  

• V řádném termínu (16.5.-25.5.2012)  65 žáků a 7 žáků z loňského roku z toho: 
  - prospělo s vyznamenáním  ………………………….    2   

              - prospělo ……………………………………………..  48   
              - prospělo z loňského roku ...........................................    6 

    - neprospělo …………………………………………..  15   
    -  nedostavil se z loňského roku.....................................    1 
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 5.3.1.Výsledky závěrečných zkoušek žáků střední lesnické školy:  
 

             Denní studium:  
• V řádném termínu (5.-19.6.2012) 9 žáků,  z toho: 

- prospělo ...........................................................................  9 
 
 

5.4. Výsledky absolutoria studentů vyšší odborné školy lesnické: 
 

5.5.1. Denní studium : 
• V opravném podzimním termínu  (15.9.2011) 3 žáků, z toho: 

-  prospěl ………………………………………….            3 
• V řádném termínu (11.-15.6.2012) 17 studentů, z toho: 

             - prospělo s vyznamenáním ……………………………….   3   
             - prospělo ……………………………………………….. .    11   
             - neprospělo ………………………………………………    3   
   
 

5.5.2. Studium při zaměstnání (dálkové): 
 
• řádném termínu ((11.-15.6.2012) 12 studentů, z toho: 

- prospělo s vyznamenáním ……………………………….  7    
- prospělo ............................................................................   5   
- neprospělo .......................................................................    –  

 
5.6. 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). 
 EXIT TOUR – celodenní akce pro žáky 1.-3. ročníků v rámci minimálního preventivního 
programu – celodenní program zaměřený na prevenci patologických jevů mezi středoškolskou 
mládeží.  
 
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
6.1.  Studium při zaměstnání: 
  

• Ing.  Jan Homola – zahájil distanční studium  „Doplňující pedagogické studium pro učitele 
odborných předmětů“ na VŠ evropských a regionálních studií, o.p.s. se sídlem v Českých 
Budějovicích 
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• Roman Povolný – MZLU Brno, bakalářský studijní program lesnictví, studium při 
zaměstnání  

• Václav Kotlín – pokračuje v distančním studiu  „Doplňující pedagogické studium pro učitele 
odborných předmětů“ na VŠ evropských a regionálních studií, o.p.s. se sídlem v Českých 
Budějovicích 

• Ing. František Čapek – úspěšně ukončil distanční studium (prosinec 2011) „Doplňující 
pedagogické studium pro učitele odborných předmětů“ na VŠERS, o.p.s. se sídlem 
v Českých Budějovicích 

• Ing. Jan Kukrál – úspěšně ukončil „Specializační studium pro školní koordinátory EVVO“ 
na VŠERS, o.p.s. se sídlem v Českých Budějovicích 

• Mgr. Alena Sumerauerová – zahájila Specializační kurz výchovného poradenství na Jč. 
univerzitě v Českých Budějovicích 

• Bc. Vojtěch Varga – absolvoval studium pedagogiky na NIDV České Budějovice v rozsahu 
120 hodin 

  
 
6.2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP):  

• Descartes Svratouch „Evoluční změny v anglické gramatice“, „Zvládání problémových 
žáků“ Vavřík (září 2011), Česká lesnická společnost „Netoxické broky v praxi“ Bláhovec 
(září 2011, Česká lesnická společnost „Lesní hospodářství v povodích s perlorodkou“ Bílek, 
David (září 2011), Sdružení lesních školkařů „ Péče o půdu v lesních školkách“ Skřivan 
(září 2011), ZŠ Šobrova Písek „Kurz lyžařských instruktorů“ Šimůnek (říjen 2011), UK, PF 
Praha „Atraktivní úlohy z botaniky“ Polanská (říjen 2012), Sdružení lesních školkařů 
„Aktuální problematika lesního školkařství“ Skřivan (listopad 2011), Institut ekologie zvěře 
„Chov černé zvěře“ Bláhovec (říjen 2011), Agentura Paris „ Novela zákoníku práce ve 
školské praxi“ Havelková (říjen 2011), Agentura Paris „ Aktuální změny právních předpisů 
ve školství“ Havelková (listopad 2011), Centrum ekolog. výchovy „Podzimní dny EVVO“ 
Kukrál (listopad 2011), Dendrologická společnost „ Ponechání dřevní hmoty v lesích“ 
Konfršt, Kukrál, Holkup, Vlček (listopad 2011), „Legislativní a metodické změny maturitní 
zkoušky 2012“ Havelková ( listopad 2011), NIDV České Budějovice  Eduwork Ostrava 
Stahování stream. videa z internetu“ a „ Interkulturní vzdělávání  na SOŠ“, Novosadová 
(listopad 2011), Descartes Svratouch „ America today“ Vavřík (leden 2012), MZLU Brno „ 
Standard v oboru arboristika“ Bílek (leden 2012), ČZU IVP Praha „ Kurz pro instruktory 
praktické výchovy“ Tomášková, Babka (únor 2012), NIDV České Budějovice „Hodnotitel 
ústní mat. zkoušky z německého jazyka“ Kudláková, Novosadová (únor 2012), Dům dětí a 
mládeže Český Krumlov „Literární seminář“ Šimůnek (březen 2012), NIDV České 
Budějovice „Time management“ Bušina (březen 2012),  Klub ekologické výchovy Praha 
„Envigame“ Kukrál (duben 2012), Okrašlov. spolek Zvíkov „Prevence přemnožení 
lýkožrouta“ Konfršt, David (duben 2012), NIDV České Budějovice „Péče o žáky se 
zdravotním postižením“ Hanusová (duben 2012), NIDV České Budějovice „Interaktivní 
tabule a LMS“ Kukrál, Cais (duben 2012)  
 

                  
6.3.Zvyšování kvalifikace ostatních zaměstnanců: 

Vema Brno „Seminář PAM“ Řeřichová (listopad 2011),  Svaz účetních Č. Budějovice 
„Inventarizace majetku“ Veselá (listopad 2011), Jihočeská hospodářská komora „DPH 
v příkladech“  Svobodová (listopad 2011),  Agentura Paris „DPH ve školství“Veselá, 
Svobodová (březen 2012), MEXTRA České Budějovice „Vyúčtování daně ze ZČ“ (leden 
2012),  Svaz účetních Č. Budějovice „Účetnictví PO – změny v r. 2012“ Veselá (únor 2012), 
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Vema Brno „Seminář uživatelů softwaru  Vema - mzdy“  Řeřichová (únor 2012), 
Vzdělávací centrum ČR „Zatřídění a odpisy majetku 2012“ Svobodová (srpen 2012) 

  
 
7.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 
7.1. Vzdělávací akce pro žáky školy : 

 
• Kurs speciálních školkařských technik probíhal únoru a březnu 2012, zúčastnilo se 25  žáků 

třetích ročníků. 
• Odborný seminář pro žáky končících ročníků  Zadávaní prací v lesním hospodářství a 

Druhování dříví, dvě přednášky  Ing. Krále, zástupce VLS Horní Planá  
• Určování věku spárkaté zvěře – přednáška pro 3. ročníky SLS a 2. VOŠ – V. Mádr, soudní 

znalec v oboru určování stáří zvěře 
• Řez stromů – arboristické metody v praxi, odborná přednáška Ing.Fuky,  ČZU Praha 
• přednáška historika, spisovatele a novináře Stanislava Motla k výroční vypálení Lidic – 1. a 

2. ročníky SLŠ – kino Portyč 
• přednáška Doupovské Hory – 3. a 4. ročníky SLŠ, VLS Karlovy Vary -  pěstební a 

myslivecká organizace, řešení problémů (jelen Sika) 
• EXIT TOUR – celodenní akce pro žáky 1.-3. ročníků v rámci minimálního preventivního 

programu – celodenní program zaměřený na prevenci patologických jevů mezi 
středoškolskou mládeží.  

• předváděcí akce techniky v LH – harvestory v praxi, Ing. Hout, CLA Trutnov, pro 4. 
ročníky 

• v rámci informační kampaně zaměřené na separaci a recyklaci odpadů  v rámci akce „Škola 
zařídí – kraj zaplatí“s fin. účastí Jihočeského kraje a obalové společnosti EKO-KOM a.s. se 
žáci 2. ročníků zúčastnili odborné exkurze do EKODEPON s.r.o.,  Černošín – ekologické 
využití odpadů 

• Divadélko pro školy – průřez tvorbou Osvobozeného divadla, představení v aule školy pro 
žáky  

 
 
7.2. Školení a kvalifikační zkoušky  pro cizí: 

 
7.2.1. Myslivecké zkoušky: 

• Zkoušky z myslivosti  úspěšně vykonalo  52  uchazečů. 
• Zkoušky pro myslivecké hospodáře  úspěšně vykonalo 12 uchazečů.  

      
7.2.2. Ostatní 

• Pro Univerzitu 3. věku byly uspořádány  v prostorách školy dvě přednášky s názvy 
Myslivost na Písecku a Člověk a zvíře 

• Třídenní seminář trubačů pro žáky a studenty lesnických škol i mysliveckou veřejnost 
(kolem 60 účastníků) spojený se schůzí Klubu trubačů ČMMJ a 2. celostátním trubačským 
plesem 

• V projektu UNIV 2 ve druhé  vlně  v rámci pilotního ověřování bylo proškoleno  10 
uchazečů 

• V rámci projektu  DVPP – Environmentální výchova v praxi   se zúčastnilo ve vzdělávacích 
programech pro učitele 1. a  2. stupně ZŠ  143 účastníků v 9 vzdělávacích programech 

• Škola poskytla zázemí v multimediální počítačové učebně pro pořádání počítačových kurzů 
pro seniory a zdravotně postižené občany pořádané Centrem pro zdravotně postižené 
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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. 

  
 
7.3. 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. Komise se zaměřují na zavedení nových ŠVP 
do praxe. 

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 

 
P. Cais – výbor Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých,  
Dr. Ing. A. Konfršt – Myslivecká rada ministra zemědělství, Ústřední hodnotitelská komise 
trofejí  
Ing. V. 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. J. Procházka – člen SVOL – komise pro certifikaci 
Ing. Ladislav Křížek – ekonom Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Písek 

 
7.4. Publikační činnost učitelů školy : 
 
Mgr. Lenka Polanská, Ph.D. : Studenti lesnické školy vystoupí na celostátní přehlídce škol 
(Ochrana ptactva-středoškolská odborná činnost), článek Písecký deník: 5.6.2012,  
Ing. Jan Kukrál,  Korongo – čáp ve svahilštině. In JELENOVÁ, Zdenka. Krasec : Jihočeský 
občasník o životním prostředí. Číslo 19 - léto 2012. České Budějovice : Krasec, o.s., 2012. s. 10. 
Dostupné z WWW: <krasec.cz>. ISSN 1802-1441. 
Mgr. Karolína Málková : www.jih.capoweb.cz článek Blatenští čápi – čápi města růží a ryb 
Mgr. Milan Vav řík: články v tisku (Písecký deník) o akcích školy a středoškolského klubu Master 
team  
 
7.5. 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. A ročníků  a 2 doprovázejících osob na odbornou exkurzi do 
Skandinávie (září 2011) 

• odborná exkurze žáků 4. B ročníků  a 4 doprovázejících osob na odbornou exkurzi do 
Francie, Švýcarska, Německa (září 2011) 

• odborná exkurze skupiny studentů VOŠ a 4 doprovázejících osob do Zespólem Szkól 
Lesnych v Bialowiezi, Polsko (září 2011) 

• V rámci projektu „Leonardo da Vinci“ pobývali vždy dvojice žáků a studentů na třítýdenní 
stáži ve Švédsku, Finsku, Slovinsku, Španělsku, Polsku a Slovensku ( říjen 2011) 

• Seminář partnerů v rámci projektu „Leonardo da Vinci“ ve Velpu ve Španělsku – dva 
učitelé (říjen 2011) 
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• V rámci projektu „Leonardo da Vinci“ pobývali na stáži v naší škole 2 žáci ze Slovenska 
(květen 2011). 

• 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 2012). 

• Třítýdenní odborná praxe 8 žáků 3.ročníku střední lesnické školy, doprovázených   učitelem 
školy  se konala v lesích obce Sumvitg, Švýcarsko (1.7. -28.7.2012).  

• Čtyřtýdenní odborná praxe 2 studentů VOŠ ve Finsku v rámci projektu ESF Škola + praxe = 
úspěch na trhu práce 

 
7.6. Významné návštěvy na škole ve šk.r. 2011/12 
      

• 10 žáků Zespólu Szkol Lesnych  „Lesnikóv Polskich“ v Bialowieži, Polsko,  a dvě 
doprovázející osoby (září 2011) 

• PhDr. Jan Stráský – ředitel CHKO a Národního parku Šumava, Vimperk (říjen 2011) 
• předseda Asociace středoškolských klubů  Brno,  Zbyněk Šolc (listopad 2011) 
• ředitel Školního zemědělského podniku Jč. univerzity České  Budějovice, Ing. Karel 

Havelka (prosinec 2011) 
• návštěva profesorů z lesnických univerzit z Kanady (květen 2012) 
• Mgr. Jiří Mánek, nově jmenovaný ředitel CHKO a Národního parku Šumava, Vimperk 

(srpen 2012) 
 
 
7.7. Činnost  žáků školy mimo vyučování  
 
 Žákovská rada  
        Pravidelně se scházela po celý školní rok, 1x měsíčně, a to vždy první úterý v měsíci. 
 
Žákovský časopis „Samorost“  
         Ve školním roce 2011/12 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. Dlouholeté vydávání Samorostu 
bylo prezentováno v rámci cyklu Píseckých přednášek p. Ondřejem Kolářem samostatným 
programem v kavárně U Vavřiny. 

 
 
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.  

Průřez  činností tohoto roku:  Seznamovací klub pro 1. ročníky, výstup na kostelní věž a beseda se 
správcem věže (září), pěší výlet na Živec a rozhlednu Jarník, křeslo pro hosta: PhDr. Rudolf Slaba – 
Bolívie (říjen), pasování prvních ročníků do cechu lesnického za účasti předsedy ASK ČR Brno, 
klubový večer k 17. listopadu Dni studentstva (listopad), kulturně poznávací výlet do Prahy a 
návštěva Národního divadla, vánoční besídka pro děti zaměstnanců (prosinec), křeslo pro hosta: 
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Ing. Václav Kohout, CSc – Sýrie a Mgr. Milan Vavřík – Laos a Thajsko (leden), školní kolo „Co 
víš o anglicky mluvících zemích“ (únor), křeslo pro hosta „Písek jak ho (ne)znáte“ o historii Písku 
(březen), výstava „Holocaust Romů za 2. svět. války“ (i pro ZŠ a SŠ) beseda s etnografem 
Prácheňského muzea „Romové na Písecku“, Dr. Kouba a za účasti romského aktivisty Michala 
Mižigára, návštěva památníku Terezín a „Cikánského pracovního tábora z 2. svět. války“ v Letech 
(duben), návštěva Prahy k výročí Heydrichiády „Po stopách parašutistů“ a výstavy „Paměť národa“, 
(květen), sportovní a zábavné odpoledne pro děti zaměstnanců na ŠP Hůrky (čeven). 

    
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 juniorech na 1. místě jak 
v jednotlivcích, tak  ve družstvech. 
Velmi dobrých 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. Jiří Hoffman (3.B) se stal Mistrem republiky v kategorii dorostenců pro rok 2012. 

           
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.   

 
Myslivecký kroužek 

Teoretická část probíhala v prostorách domova mládeže, žáci se osvojovali mysliveckou 
legislativu, péči o zvěř, chov a lov, péči o zbraně a myslivecké zařízení. Praktickou část si 
ověřují v honitbě Skrýšov, kde za asistence zaměstnanců LČR  prováděli výstavbu 
mysliveckých zařízení, opravy kachních budek. Seznámili se s chodem a činností střelnice na 
Provazcích. 

           
Myslivecká kuchyně 

Žáci jsou seznamováni se zásadami a základními technologickými postupy zpracování a 
úpravami jednotlivých druhů zvěřiny a ryb. Stolničení a teorie probíhala na domově mládeže, 
samotné vaření pak na ŠP Hůrky, zakončeno bylo grilováním. 

Fotografický kroužek 
Fotografický kroužek se schází nepravidelně vzhledem k malému počtu zájemců. V průběhu 
roku byli seznamováni s funkcemi digitálního aparátu, bylo vysvětleny základní pojmy 
(clona, světelnost, čas, a pod.), naučili se základu zpracování digitální fotografie na počítači 
a práci 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 11 žáků, kteří chovají psy 

v kotcích školního psince. Žáci připravovali své psy na  jarní svody, barvářské zkoušky a na 
zkoušky vloh, jeden žák se zúčastnil národní výstavy. Členové kroužku již tradičně předvedli 
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ukázky výcviku a práci se psy dětem z mateřských škol a základní školy. Z vlastní iniciativy 
žáci započali s opravou cvičné nory v arboretu a provedli nový nátěr v kotcích. 

 
Sokolnický kroužek 

Sokolnický kroužek se pravidelně scházel  1x týdně  pod vedením  p. P. Čermáka, DiS. Na 
těchto pravidelných schůzkách se členové kroužku seznamovali se sokolnictvím a to jak v 
teoretické tak praktické podobě. Členové se seznamovali s historií i současností sokolnického 
lovu, biologii jednotlivých dravců, chovatelství i lovectví.  V praktické části se učili vyrobit 
výstroj pro dravce i sokolníka. Starali se o svěření dravce s kterými se učili všechny fáze 
sokolnického výcviku.Jeden člen kroužku v tomto roce skládal sokolnickou zkoušku. Během 
roku členové započali s rekonstrukcí prostoru pro dravce v arboretu školy. Členové kroužku 
se také zúčastňovali akcí pro děti a veřejnost, kde vzorně reprezentovali jak školu tak české 
sokolnictví (např.Národní myslivecké slavnosti na Hluboké nad Vltavou, muzejní noc 
v Trocnově pro Jihočeské muzeum, dny otevřených dveří a den stromu ve škole, SOLD, atd.). 
Kroužek působí pod patronací Klubu sokolníků ČMMJ a jeho sokolnického střediska Písek, 
proto se také řada členů kroužku účastnila loveckých setkání pořádaných klubem sokolníků. 
Velmi oceňovaná je tradiční účast členů kroužku na sokolnickém setkání s mezinárodní účastí 
v Opočně, kde se členové kroužku pravidelně aktivně podílí na zajištění tohoto setkání.  
 

 
Trubačský kroužek  

Trubačský kroužek navštěvovalo 26 žáků, pod vedením Štěpána Makrlíka a Aleše Ficnara, 
probíhala výuka na borlice (2) a na lesnice (24). Výuku zajišťovala Šárka Kvičínská, lektorka 
Trubačské školy Josefa Selementa v Praze, která do školy dojížděla jednou na měsíc. Žáci se 
také pravidelně scházeli každou středu od 17:00 sami bez vyučujícího. Soubor lesnických škol 
Písek vystoupil na mnoha akcích ( zahájení školního roku, školní hony, hony v  Radanech, 
Hubertská jízda, vánoční troubení a ukončení školního roku), Klubem trubačů ČMMJ ( 
soutěže, výukové semináře, trubačský ples v Písku a různé koncerty). Velký úspěch byl na 
mezinárodní Akademické soutěži v Kostelci nad Černými lesy, kde se umístil na 3. místě, 
7místěa  12. místě. Další soutěž, které se soubor zúčastnil byla Národní soutěž v Olšině VLS 
Horní Planá), kde se umístil na 15. místě. Trubačský kroužek na lesnických školách je stále 
úspěšnější a úspěšnější. 

 
 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 a vánoční koledy.  

 
 
 Sportovní činnost mimo vyučování 

Uskutečňuje se zejména jako individuální zájmová činnost - žáci intenzívně využívají 
tělocvičnu i  tělovýchovná zařízení v domově mládeže: posilovna,  herna stolního tenisu,  
herna s kulečníkem a stolní „kopanou“, sportovní činnost  je organizována vychovateli 
v domově mládeže, formou mezitřídních turnajů družstev i jednotlivců: proběhly turnaje 
v nohejbalu,   florbalu, volejbalu, basketkabu, sálové kopané a také šachový turnaj. V domově 
mládeže dáváme přednost zájmové formě před výkonností – zvyšováním fyzické kondice, 
smysl pro fair play. 

 
8. Údaje o výsledcích inspekcí na škole 

Ve školním roce nebyla provedena žádná kontrola ČŠI. 
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9. Hospodaření školy v r.2011   
 
9.1. PŘÍJMY  
 
9.1.1.  Výnosy hlavní činnosti  celkem .............………………….…….41 983  tis. Kč 
            Z toho : 
  

a) poplatky od studentů, žáků a jejich rodičů ................................5 752 tis. Kč 
 
b) příspěvek ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) na přímé náklady výuky  

 
�    ve střední škole – s maturitní zkouškou ………………..  12 017   tis. Kč 
�    ve střední škole – s výučním listem ……………………     1 700  tis. Kč 
�    ve vyšší odborné škole lesnické  ……… …………….        2 776   tis. Kč 
�    na činnost domova mládeže   …………………………       4 206   tis. Kč 
�    na činnost školní kuchyně  ……………………………       1 712   tis. Kč 
�    na činnost školního polesí …………………………….              2   tis. Kč 
�    účelově přidělené prostředky …………………………          449   tis. Kč 
     (ÚZ na platy pedagogů, státní maturity) 

 
            c)  příspěvek z rozpočtu Kraje Jihočeského na provozní náklady   

 
�    na provoz střední  školy – s MZ... …………………………  2 852 tis. Kč 
�    na provoz střední školy – s výučním listem ………………   1 697 tis. Kč 
�    na provoz vyšší odborné školy lesnické  …………………       400 tis. Kč 
�    na provoz domova mládeže  ……………………………..        521 tis. Kč 
�    na provoz školní kuchyně ………………………………..        855 tis. Kč  
�    na provoz  školního polesí  ………………………………     1 754 tis. Kč 
�    účelově přidělené prostředky (pojistné) ………………...           17 tis. Kč 

                         
            d)  projekty OPVK ……………………………………………….        639  tis.Kč 
 
            e)  příspěvek NAEP – projekt Leonardo da Vinci ……………….         405 tis.Kč 

 
f)   ostatní výnosy hlavní činnosti ………………………………..     1 134 tis.Kč 
 
g)  čerpání fondů na krytí nákladů ……………………………….     3 095 tis.Kč 

    
  
9.1.2.  Výnosy z doplňkové (hospodářské) činnosti celkem    …….        12.480  tis. Kč             
           Z toho : 

�    výnosy hospodaření školního polesí…………………       11.956  tis. Kč 
�    výnosy z ubytovacích a stravovacích služeb   ………            145  tis. Kč  
�    výnosy z ostatních prací a služeb  …………………..            379  tis. Kč  

 
9.2.      VÝDAJE  
 
9.2.1. Investiční výdaje celkem  .…………............................................….. 1860 tis. Kč 
            Použito na :  

� Chodníky a kanalizace výukové středisko ….……………       194 tis.Kč 
� Revitalizace vodních nádrží na ŠP (grant JčK) ………….        766 tis.Kč 
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� Regulace maxima na pile ŠP …..…………………………         73 tis.Kč 
� TZ mechanizačního pavilonu-sněhové zábrany.………….         81 tis.Kč 
� Serverová místnost – TZ budovy pavilonu ………………        323 tis.Kč 
� Učebna VOŠ (prosklení) …………………………………          56 tis.Kč 
� Vstupní oplocení areálu ŠP ………………………………        207 tis.Kč 
� Digitální lesnické přístroje (částečně z grantu JčK) ……..         160 tis.Kč 

  
   

9.2.2.  Neinvestiční výdaje celkem   ..............................................……… 54.202  tis. Kč 
 

�    neinvestiční výdaje hlavní činnosti ....................…………  41.908 tis. Kč 
�    neinvestiční výdaje doplňkové činnosti …………………   12.294 tis.Kč 

          
 
9.3. HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK (po zdanění)  r. 2011: 
 

v hlavní činnosti ................................................................             +     34 tis. Kč 
          v doplňkové (vedlejší)) činnosti    ................................….              +   154 tis. Kč 
 
          Hospodářský výsledek  celkem :                                                      +    188   tis. Kč      
 
 
     Hospodářský výsledek ve výši 188 tis. Kč  byl vedením školy navržen k rozdělení do fondů, a to  
55 tis. do fondu odměn a 133 tis. do rezervního fondu. Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 
302/2012/RK-87  byly  příděly do fondů schváleny. 
 
9.4.Ve škole vykonaly kontroly následující kontrolní instituce:   

• KHS České Budějovice, pracoviště Písek – zákon 258/2000 Sb. a  zákon č. 552/1991 
Sb. na školním polesí Hůrky, Smrkovice 64 – bez závad 

• KÚ České Budějovice, odbor ŽP – Žádost o grant z grantového programu Rozvoj 
venkova a krajiny 2011 – žádost reg. č. OZZL 1653/2011 – bez závad 

 
10. 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 
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11. 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. 

• 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. 
 
 
12. 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  
-  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“.  
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  
-  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 realizuje se 
           -   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 schvá- 

    len  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 
 



 - 21 -  

• Granty a příspěvky Jihočeského kraje  
 -  Zavedení nových technologií do výuky odborných předmětů – projekt  
zrealizován a ukončen      
- Revitalizace retenčních nádrží – Pod Křížem a Hůrky 2 –  zrealizován a ukončen 
- Revitalizace retenčních nádrže – Luskovec  - schválen a realizuje se 

 
• LČR Nadační a grantová služba 

- Zavedení nových technologií do výuky odborných předmětů – zrealizován a 
ukončen 

- Mimoškolní činnost na lesnických školách v Písku – projekt schválen a realizuje se 
- Podpora trubačského kroužku – projekt schválen a realizován 
 

• Ostatní projekty 
-  Všichni žijeme na jedné planetě aneb NE! rasismu, xenofobii a rasové diskriminaci 

 
• ROP Jihozápad 

- reg. č. CZ.1.14/2.4.00/19.02575: Zvýšení kvality vzdělávání zavedením nových 
technologií do výuky – projekt byl podán a schválen jako náhradní projekt 
v pořadí č.1 
 

13. 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 
- LČR s.p., Lesní závod Boubín,  Vimperk 
- Vojenské lesy a statky, s.p. divize Horní Planá 
- Orlík nad Vltavou, s.r.o. Lesní správa K. Schwarzenberga, Orlík nad Vltavou 

 
     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. aj.) a to z důvodu širšího poznání lesnické 
problematiky, kontaktu žáků s potenciálními zaměstnavateli, lepšího vybavení těchto firem 
technologiemi aj.  
     Při přípravě nových školních vzdělávacích programů došlo k rozsáhlému průzkumu potřeb trhu 
práce v regionu dotazníkovou formou i formou pohovorů s významnými i menšími zaměstnavateli 
v oblasti lesnictví, zpracování dřeva, myslivosti a ekologie - vlastníků lesů, státní správy lesů, NP a 
CHKO, subjektů vykonávajících služby pro lesní hospodářství aj. Rozsah zájmu směřoval i do 
oblastí dalšího studia na vysokých školách – na obě lesnické fakulty v ČR (Česká zemědělská 
univerzita v Praze a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně). Při průzkumu nebyli 
opomenuti také žáci a rodiče žáků (v lesnictví se často povolání předává z otce na syna a zkušenosti 
rodičů – lesníků přinášejí zajímavý obraz širší lesnické veřejnosti).  
 
     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, 
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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) při ocenění nejlepších žáků, nabídky pracovních příležitostí pro absolventy, 
h) v návrzích a připomínkách k obsahu a formám výuky (tvorba ŠVP) aj. 

 
14.  Pozoruhodné události školního roku 2011/12 (v časovém sledu) 
 Září: 

• Zahájení školního roku 2011/12, 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 3. září 2012 

• Zasedání školské rady vyšší a střední školy 
• 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 – 
12. a 13. 9. část profilová a ústní zde ve škole, 15. a 16. 9. státní část na spádové škole, 
tentokrát na SOŠ a SOU Komenského v Písku  

• Opravný termín absolutoria pro neúspěšné studenty VOŠ 
• Soutěž odborných lesnických dovedností (SOLD)  proběhla tradičně na výstavišti u letního 

kina  v Písku. Soutěže se zúčastnili žáci naší školy,  zaměstnanci Vojenských lesů a statků 
Horní Planá, Lesy města Písku, Lesní správy Orlík nad Vltavou  

• Den otevřených památek –  arboretum školy otevřené pro veřejnost (cca 300 návštěvníků) 
 
Říjen : 

• Škola se prezentovala účastí našich trubačů na zahájení 50. ročníku mistrovství Šumavy – 
soutěž Antonína Pražáka pod záštitou Karla Schwarzenberga v honitbě Orlík nad Vltavou  

• U příležitosti slavnostního představení 2. nejstaršího smrku  nalezeného na území NP 
Šumava u Plešného jezera – odhad stáří 559 let – opět se představili naši žáci – trubači 

• A opět naši trubači se zúčastnili u příležitosti vyhlášení významného  stromu ořešák černý, 
kterému byl udělen čestný název J. E. Purkyně v zámeckém parku v Blatné 

• U příležitosti křestu knihy Marie Hruškové a Jaroslava Michálka PODIVUHODNÉ 
STROMY (KK)  v Paláci knih Luxor - knihu pokřtili Václav Větvička a Martin Patřičný a 
byli požádáni opět naši výborní trubači o hudební doprovod. 

• Účast na burze škol v Táboře a prezentace školy na ZŠ v Trhových Svinech 
• Za účasti cca 320 dětí ze základních škol z  Písku a okolí se uskutečnil již tradiční Den 

stromů v arboretu školy a současně byl den otevřených dveří ve škole 
• Prezentace školy na Mysliveckých slavnostech v Milevsku 
• Podzimní prázdniny připadly na 26. a 27.10.2011 (28.10. státní svátek) 
• Účast na soutěži „Hejnický dřevorubec 2011“ – soutěž žáků lesnických škol v práci 

s motorovou pilou 
 
 

 
Listopad 

• Gaudeamus 2011 Brno – prezentace školy na přehlídce vyšších škol 
•  „Pasování“ – tradiční přijímání žáků 1. ročníku vyšší odborné školy lesnické a 1.ročníku 

středního odborného učiliště do lesnického cechu  ve školní aule   
• „Pasování“ – tradiční přijímání žáků 1.ročníku střední lesnické školy do lesnického cechu se 

konalo ve školní aule, v režii Středoškolského klubu „Master Team“ a za hojné účasti rodičů 
• Prezentace školy na výstavě „Vzdělání a řemeslo 2011“ v Český Budějovicích 
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• Prezentace školy na Burze škol v  Písku, a dále prezentace v základní škole  ve Strakonicích, 
Milevsku 

• „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! 

• Lovecká sezóna honů byla zahájena naháňkou  ve Vojenských lesích a statcích na Horní 
Plané pro žáky a učitele 

• Honem  na drobnou pernatou zvěř pokračovala lovecká sezona  v honitbě Lesní správy K. 
Schwarzenberga na Orlíku - žáci vyšší odborné školy lesnické se jich zúčastňují jako honci, 
aby na oplátku  později sami dostali od schwarzenberských lesníků  hon  

• O výsledcích vzdělávání a chování našich žáků za uplynulé období byli rodiče informováni 
na rodičovské schůzce 

• Den otevřených dveří – informace pro zájemce o studium 
• Seminář „O lese učme se v lese“ – pokračující seminář k projektu DVVP – environmentální 

výchova v praxi   
 
Prosinec 

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

• Maturitní generálka MAG 2011 – příprava na novou státní maturitu 
• Lovecká sezóna ve školní honitbě Hůrky pokračovala naháňkou na černou zvěř a školním 

honem pro hosty školy 
• Přednáška pro žáky Ing. P. Krále, VLS Horní Planá  na téma Zadávání prací v LH. 
• Úvodní seminář k projektu „Škola+ praxe=úspěch na trhu práce“ pro partnery projektu 
• 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 

 
Leden 

• Žáci prvních ročníků  absolvovali týdenní lyžařský kurz na Churáňově a Kvildě 
• Lovecká sezóna pokračovala honem na školním polesí a na Lesní správě K. 

Schwarzenberga, Orlík nad Vltavou 
• Zástupci MZLU Brno informovali žáky o přijímání řízení a studiu na vysoké škole. 
• Den otevřených dveří 
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• První pololetí školního roku 2011/12 bylo ukončeno 31.1.2012 a jednodenní pololetní 
prázdniny připadly na pátek 3.2.2012. 

 
Únor 

• Jarní prázdniny připadly v tomto roce  na týden od 27.2. – 4.3. 2012 
• Soubor trubačů Lesnických škol a Klub trubačů  ČMMJ uskutečnil druhý trubačský ples, 

na kterém se prezentovali jak trubači naší školy, tak spřátelené trubačské soubory. Druhý 
den pokračovalo setkání trubačů troubením z písecké radnice pro veřejnost. 

• Pro zájemce ze třetích ročníků byl  uspořádán kurz vegetativního rozmnožování rostlin. 
• Pro žáky prvního ročníku byl uspořádán tzv. „anglický den“. Žáci celý den hovořili 

anglicky, seznamovali se kulturou a zvyklostmi Anglie. 
• Zástupci ČZU Praha  navštívili školu za účelem náboru nových studentů a podali 

informace o přijímacím řízení na VŠ. 
 
Březen 

• Byly zahájeny  těžební praxe třetích ročníků 
• Začaly  jarní  provozní praxe (zalesňování) žáků 1. a 2. ročníku střední lesnické školy– 

žáci budou pracovat týden v lesích  školního polesí a  Lesů města Písku. 
• Proběhlo školní kolo biologické olympiády na  téma: Tvary v živé přírodě 
• Proběhlo školní kolo SOČ -   do krajského kola postoupily tři práce a to: 1. 

místo:„Pozorování etologie ptactva na krmítku v našem životním prostředí“, 2. místo: 
„Ploskohřbetka smrková“, 3. místo: „Monitoring a ochrana čápa bílého na území 
Jihočeského kraje“ 

• Do krajského kola literární soutěže Krumlovská Prima sezóna 2012 v Českém Krumlově 
postoupili dvě žákyně školy, postup do republikového kola unikl postup o pověstný 
vlásek. 

• Dlouholeté vydávání Samorostu bylo prezentováno v rámci cyklu Píseckých přednášek p. 
Ondřejem Kolářem samostatným programem v kavárně U Vavřiny. 

• Škola dostala sponzorský dar E-ON – 2 ks fotbalových branek, splňující bezpečnostní 
podmínky 

• Žáci 4. ročníků se zúčastnili maturitního tréninku – přípravy na státní maturitní zkoušky 
• Třítýdenní praxi absolvovali dva adepti učitelství  pod vedením ČZU IVP Praha  
• Seminář „O lese učme se v lese“ – další pokračování seminářů k projektu DVVP – 

environmentální výchova v praxi 
• Mezinárodní trubačský seminář spojený s návštěvou družební školy v Hranicích na 

Moravě, kde se sešlo vedení všech lesnických škola z Čech i Slovenska   
 
Duben 

• Velikonoční prázdniny připadly  na 5. a  6. dubna 2012 
• Přijímací zkoušky na střední lesnickou školu (1.termín)  – podrobnosti  viz kap. 4  
• V aule byla zahájena výstava mysliveckých trofejí (chovatelská přehlídka okresu Písek). 
• Pokračovaly jarní provozní praxe (zalesňování) žáků 1. a 2. ročníků střední lesnické školy 

ve školní polesí Hůrky 
• Účast žáků v krajském kole biologické olympiády,  za účasti 38 středních škol a gymnázií 

se naši žáci se svými pracemi umístili na pěkném  9. a 14. místě 
• V soutěži Dřevorubec junior s mezinárodní účastí, která se konala ve Střední škola 

lesnická a rybářská, Bzenec, dosáhli naši žáci oboru Lesní mechanizátor výborného 
umístění – 3. místo v disciplíně výměna řetězu, 10. místo v jednotlivcích, a 5. místo  
v pořadí družstev (celkově 15 družstev) 
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• V krajském kole SOČ v kategorii ochrany a tvorby životního prostředí dosáhli naši žáci 
prvního ročníku vynikajícího umístění: 2. místo  Monitoring a ochrana čápa bílého na 
území Jihočeského kraje, 3. místo  Etologická pozorování ptactva na krmítku v našem 
životním prostředí  

• Žáci střední školy se zúčastnili regionálního kola lesnické olympiády Young People in 
European Forests,  pod záštitou Mze ČR a ČLS  

•  Žáci 1. ročníků vysadili tzv. „třídní stromy“, čímž založili tradici, kdy si každá třída 
vysazuje a ochraňuje svůj strom. V letošním roce byla opět vysazena jedle bělokorá. 

 
Květen 

• Mezinárodní soutěž v dřevorubeckých disciplinách Dřevorubec junior 2012 na SLŠ a SOU 
Křivoklát – Písky: vynikající umístění naši žáků oboru Lesní mechanizátor -  3. místo 
v soutěži družstev, jednotlivci: 2. místo kombinovaný řez a odvětvování,  l. místo 
odvětvování, 2. místo výměna řetězu, 3. místo přesný řez. 

• Žáci maturitních tříd se rozloučili se školou a mladšími spolužáky před odchodem na 
„svatý týden“ dne 9. 2012. 

• Již podruhé proběhly maturitní zkoušky v novém režimu ve dvou částech. Profilové 
maturitní zkoušky žáků střední lesnické školy v režii školy a státní písemné maturitní 
zkoušky – podrobnosti viz kap. 5 .   Maturitní vysvědčení se předávalo 1. 6.2012 tentokrát 
v Písku ve Svatotrojickém kostele. 

 
Červen 

• Setkání úspěšných žáků se starostou města Písku  spojené s vystoupením našich trubačů 
• 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 již po druhé 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 na Kobyle 

• Období školního vyučování  bylo slavnostně ukončeno pod slavonskými duby v arboretu 
školy - pro žáky ukončeno předáním vysvědčení žákům  dne 29.6.2012, pro učitele 
závěrečnou poradou (4.7.2012). 

 
Červenec a srpen 

• Během letních prázdnin byla provedená celková rekonstrukce vstupních prostor do 
domova mládeže, oprava rozvodů a stropního podhledu v chodbě přízemí DM 

• Další rozsáhlou investiční akcí byla instalace internetových rozvodů v budově SLŠ a 
propojení jednotlivých budov v areálu optickým kabelem.  

• Ve Školním polesí Hůrky započala rekonstrukce retenční vodní nádrže Luskovec 
• Jednání o další spolupráci s novým ředitelem Správy NP a CHKO Šumava Mgr. Mánkem 
• Domov mládeže v Písku poskytl v době letních prázdnin ubytování Klubu zdravotně 

postižených z Jablonce nad Nisou, dále soustředění basketbalistek za Strakonic a již 
tradiční Kočí-cap – celorepubliková soutěž mladších žáků  s účastí žáků se Slovenska ve 
fotbale 

• V srpnu se konal 2. termín přijímacích pohovorů na vyšší odbornou školu lesnickou   
• Prezentace školy na výstavě Země Živitelka 2012 jako součást expozice ČMMJ   
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• Nástupem učitelů do školy po dovolené,  jejich poradou před zahájením nového školního 
roku dne 27.8.2012, a také opravnými zkouškami méně úspěšných žáků, ve dnech 27.-
31.8.2012, byl školní rok 2011/12 ukončen; formálně skončil dnem 31.srpna 2012.    

 
15.  Seznam absolventů školy ve školním roce 2011/2012 
Střední lesnická škola  – denní studium - třída 4.A. 
Antoň Lukáš,  Boštička Radek, Čech Petr, Hála David, Hanzal Petr, Havlík Luboš, Holý Jan, Horák 
Vojtěch, Jakl Jiří, Kadlec Jan, Karda Miroslav, Kocourek Matěj, Kojzar František,  Kopic Martin, 
Kouřimský Lukáš, Kožený Jan, Lutovský Lukáš, Makrlík Štěpán, Matuský Miroslav, Otta Jakub,  
Suda Daniel, Svatek Jiří, Svoboda Tomáš, Šimka Jakub, Švancár Josef, Tomášek Petr, Urbanec 
Martin, Zeibert Adam, Zeman Radek, Žižka Lukáš, Pavliš Jindřich, Míchal Jakub 
 
Střední lesnická škola  – denní studium - třída 4.B. 
Alt Vít, Doubková Petra, Doule Jiří, Harvalík Josef, Ješeta Martin, Jírovec Miroslav, Kašák Václav, 
Květoň David, Lupták Jan, Mačuda Lukáš, Makovec Petr, Moulík Zbyněk, Mráz Václav, Niederle 
Aleš, Novák Pavel, Persan Jan, Raabová  Martina, Raus Vítek, Roháček Ondřej, Sýkora  Václav, 
Šindelářová Iva, Škvor Pavel, Špale Václav, Štětina Pavel, Turek Zdeněk, Vacek Vojtěch, Vačlena 
Jindřich, Vožech Michal, Zelený Michal, Chán Josef, Turýnek Vladimír, Kalčíková Sońa, Pour 
František 
 
Střední lesnická škola  – denní studium - třída 3.C - MLV 
Baloun Martin, Doskočil Jan, Hanuš Jan, Kostohryz Václav, Mačura Lukáš. Rys Miroslav, Šimsa 
Petr, Šlégl Lukáš, Ludačka Roman 
 
Vyšší odborná škola lesnická – denní studium.  
Běhal Jan, Blažek Jan, Dokulil Martin, Eibl Karel, Ellingerová Markéta, Habram Lukáš, 
Jeníček Martin, Kulštejn Ondřej, Makal Pavel, Matějka Radek, Nagy Pavel, Němcová Radka, 
Svoboda Josef, Šmolíková Vendula, Šnajberková Barbora, Troníček Vít 
 
Vyšší odborná škola lesnická – studium při zaměstnání 
Barák Jaroslav, Blažek Martin, Havlík Josef, Holubář Karel, Chrástecká Pavla, Ješátko Jiří, 
Melcher Radek, Radosta David, Strouhla Marian, Tomíšek Michal, Tvrdá Eva, Vojtek  
Zdeněk 

              - o O o - 
 

                            Tato výroční zpráva o činnosti školy byla projednána  Radou střední lesnické školy a  
Radou vyšší odborné školy lesnické dne  22. října  2012.  

                            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. František Bušina, Ph.D. 
                                                                                                            ředitel 


