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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O ČINNOSTI ŠKOLY 

 
ve školním roce 2014/15 

 
 
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. František Čapek                                                                     

        Ing. Karel Bílek 
 zástupci  zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků:   Marcela Hrnečková 

Aleš Fürst 
 osoby jmenované zřizovatelem:    Ing. Karel Trůbl                                                                                  

         Ing. Václav Zámečník 
Školská rada vyšší odborné školy lesnické 

 zástupce učitelů :                                                   Ing. František Bušina, Ph.D. 
 zástupce studentů:                                                    Eva Hadová 
 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), 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. 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). 
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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  
 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). 
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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  vzdělávání, Oceňování lesa-obor ekonomika, 2014-Kvalifikační studium pro 
 ředitele škol a školských zařízení, 2014 - Studium v oblasti pedagogických věd se 
 zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů na SŠ 

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 
 

 
 
3.1.2. Zaměstnanci  pověření vedením : 

 vedoucí vychovatel domova mládeže –  Mgr. Lenka Ušatá 
 vedoucí provozně ekonomického úseku  - Štěpánka Svobodová 
 vedoucí školní jídelny – Pavlína Mašková  
 vedení praktického vyučování - Ing. Václav Vlček  
 výchovný poradce – Mgr. Alena Sumerauerová 
 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  …………………………………………   22 osob 
- z toho počet učitelů vyučujících všeobecně-vzdělávací předměty ….……………..10 osob 
- z toho počet učitelů vyučujících odborné předměty   …………………………….  12 osob 

 
 
Průměrná délka pedagogické praxe učitelů školy …….……………………………..    21,7 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 praxe 
podle NV č. 564/2006 Sb. 
 
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, myslivost, 31 
BLÁHOVEC  Bohumil,  Ing., Ph.D. myslivost, lesnická zoologie, nauka o lese, ochrana lesa a 
životního prostředí, 39 
BOROVIČKA Jaroslav, Ing.,  praxe (DPP) 
BOŠKA Milan, učitel odborného výcviku,  strojnictví, praktická cvičení 45 (zkrácený úvazek) do 
30.6. 2015 
BUŠINA František, Ing., Ph.D. pěstování lesa, pěstební praxe, nauka o lesním prostředí, 25 
CAIS  Pavel,  matematika, informatika,  technika administrativy, statistika 43(zkrácený úvazek - do 
30.6. 2015) 
ČAPEK František, Ing. ekonomika, lesní těžba, lesnická geodézie/stavby, těžební praxe, 10 
DAVID František, Ing., lesnická  zoologie, ochrana lesa a životního prostředí,40 
FRANCÁLEK Tomáš Ing., učitel praxí, 21 
HANUSOVÁ Marie,  Mgr., anglický jazyk, občanská nauka, 34 
HAVELKOVÁ Šárka, Mgr., matematika, 26  
HOLICKÝ Jiří, Ing., hospodářská úprava lesa 26 
HOLKUP  Jiří,  Ing.,  lesnická  botanika , péče o zeleň,  28 
HOMOLA Jan, Ing., učitel odborného výcviku, technologie, ekonomika, strojnictví, 5 
HRDINA Václav, Ing., hospodářská úprava lesa,  pěstování lesů, právní normy, právo ČR, 
informatika, pěstební praxe, 31 
HUTAŘ Aleš, Ing., lesnická zoologie (DPP do 30.6.2015) 
CHOCHOLE Václav, učitel odborného výcviku, 1 
KOHOUT Václav,  Ing., CSc., matematika, podnikání, úvod do studia, zadání absolventské práce 
jednání s lidmi, pěstební praxe 42(zkrácený úvazek) 
KOTLÍN Václav, učitel odborného výcviku,  (zkrácený úvazek +DPČ řidič autobusu do 30. 6.2014  
13 
KŘÍŽEK Ladislav,   Ing., ekonomika,  práce s počítačem, základy strojů a zařízení, občanská nauka, 
ekonomika lesního hospodářství, 31   
KUDLÁKOVÁ Jana, Mgr., německý jazyk, český jazyk, 26 
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KUKRÁL Jan, Ing.,  hospodářská úprava lesa, práce s počítačem, geograf. informační systémy, 
ekologie lesa, 16 
MACHÁČEK Jan, Mgr., práce s počítačem,  fyzika, matematika, inf. a kom. technologie, 39 
MAŇÁK Jaroslav, Mgr., tělesná výchova, občanská nauka,41 
POLANSKÁ Lenka, Mgr. Ph.D., biologie, angličtina, 11 
PRŮCHOVÁ Lenka, Mgr. německý jazyk,  (DPČ do 30.6.2015) 
RYJÁČEK Josef, motorová vozidla (DPČ-do 30.6.2015) 
SCHROLLOVÁ Eva, Mgr., německý jazyk, český jazyk, 23 
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, 19   
SLABA Rudolf, PhDr., tělesná  výchova, základy ekologie, občanská nauka, 38 
SUMERAUEROVÁ  Alena, Mgr., německý jazyk, chemie , 15 
ŠARMAN Jan, Doc.,Ing.,CSc., ekologie lesa,  (DPP) 
ŠIMŮNEK Libor, PhDr., český jazyk, dějepis, obč.nauka, psychologie práce, jednání s lidmi,39 , 
VAVŘÍK Milan,  Mgr.,  anglický  jazyk, 31 
VLČEK Václav, Ing.,  praxe, 45 
ZÁMEČNÍKOVÁ Lenka, Ing.  občanská nauka (DPP –do 30.6.2015) 

 
3.2.3.Vychovatelé 
 
JAREŠ František, vychovatel  
JIRUŠOVÁ Iva, Ing. vychovatelka 
JONÁŠ Bedřich, Bc., vychovatel 
KOUBEK  Milan, vychovatel 
KOLLER Jan, vychovatel (do 31.1.2015) 
MAŇÁK Radim, vychovatel 
UŠATÁ Lenka, Mgr. vychovatel,od1.2.2014 vedoucí vychovatel 
PÁLOVÁ Alena, vychovatelka  
VARGA Vojtěch, Bc.vychovatel (do 31.7.2015) 
 
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 
 
BARDOVÁ Štěpánka, kuchařka od 20. 4. 2015 
CAIS Pavel (ml.), správce sítě PC 
CIRKLOVÁ Jana, kuchařka, administrativně-správní pracovnice ve školní jídelně (zkrácený úvazek 
- od 1. 7. 2015) 
CSIZMAZIA Johanna, uklízečka 
ČADKOVÁ Miroslava, kuchařka od 1. 7. 2015 
FIALOVÁ Hana, administrativně-správní pracovnice ve školní jídelně (zkrácený úvazek - do 
31.8.2015) 
FIALOVÁ Bedřiška, kuchařka (do 30. 4. 2015) 
FLACHSOVÁ  Blanka, vrátná (zkrácený úvazek) 
FUČÍKOVÁ Jana, kuchařka 
GOMELSKÝ František, správce areálu a budov  
HADRAVOVÁ Věra, uklízečka 
HOLANOVÁ Nikol, uklízečka od 19.5.2014 do 31.3.2015(zkrácený úvazek)  
KAŠOVÁ  Marie, uklízečka (zkrácený úvazek- do 9.3. 2015) 
KLIMEŠOVÁ  Petra, Bc. mzdová účetní  
KOHOUTKOVÁ Jitka, kuchařka 
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KOUBKOVÁ   Zdenka, DiS.,  knihovnice (zkrácený úvazek) studijní referentka VOŠ od 1.7. 2015 
KŘÍŽEK Pavel, domovník  
LEGNEROVÁ Hana, uklízečka (zkrácený úvazek) 
MACHATÁ  Pavla, asistentka ředitele+projekty 
MALEČEK Václav, školník 
MAŇÁK Jaroslav,Mgr. uklízeč (zkrácený úvazek) 
MARTINCOVÁ Marcela, kuchařka DPČ 
MAŠKOVÁ Pavlína, vedoucí školní jídelny 
NEČINOVÁ Dana, uklízečka DPČ 
NĚMCOVÁ Ilona, vrátná (zkrácený úvazek) 
NOVÁKOVÁ Věra, uklízečka (zkrácený úvazek)  
SCHÁNĚLEC Jiří, noční vrátný od 1.3.2014 
SVOBODOVÁ Štěpánka, vedoucí provozně ekonomického úseku 
STUCHLOVÁ Marie, kuchařka 
ŠVÁBOVÁ Šárka Ing., studijní referentka VOŠ do 30.6.2015,  účetní 
TARABA Milan, zahradník (zkrácený úvazek) 
TOMÁŠOVÁ Pavla, uklízečka (zkrácený úvazek)  
ŽÁKOVÁ Pavla, uklízečka (zkrácený úvazek) od 3.6. 2015 
 
 
Celkový počet zaměstnanců k 1. 1. 2015 – fyzických osob ………………..…66  
                                                                -  přepočtených osob ………………  59, 79  
 
 
 
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 …………………..  80   

     - z toho dívek …………………………………………….. 15   
     - z 9. ročníku ZŠ ……………………………………….…. 75    

           - odjinud ………………………………………………….   5     
 

Celkový počet přijatých žáků (nastoupilo)…....…………..  60  
- z toho dívek …………………………………………….. 12 
- z 9. ročníku ZŠ ……………………………………... ….. 58 
- 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 ................................................16 žáků 
 celkem přijato (nastoupilo)................................................... 7  žáků   
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4.2. Vyšší odborná škola lesnická   
 

4.2.1. Denní studium  
 
Celkový  počet přihlášených uchazečů ……………… 10 
- z toho dívek …………………………………………….   3  
 
Celkový počet přijatých uchazečů ……………………       7  
- z toho dívek …………………………………………       2 

Pro malý počet uchazečů rozhodl ředitel školy o neotevření 1 ročníku vyšší odborné školy lesnické 
(minimální počet je 10) 
 
 
 
4.2.2. Studium při zaměstnání (dálkové) 
  
 Celkový počet přihlášených uchazečů ……………… 32  
 - z toho žen   ………………………………………….         9   
 
 Celkový počet přijatých  uchazečů ………………….. 30    
            - z toho žen      ……………………………………….   7    
           - nastoupilo ke studiu .......................................................  28  
 
 
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 2 29 -/- 
1.B 2,26 7 25 3/- 
2.A 2,58 1 23 6/1 
 2.B 2,35 2 27 12/1 
3.A 2,13 3 21 2/- 
3.B 2,38 2 21 7/2 
4.A 2,56 - 20 1/1 
4.B 2,0 10 19 2/ 

 
 počet snížených známek z chování (za 1./2. pololetí) -/- 
 počet udělených pochval ředitele školy …………… 80/77 
 počet udělených  pochval třídního učitele ……………… 84/51 
 počet udělených důtek ředitele školy ………………… /7 
 počet udělených důtek třídního učitele ………………… 2/11 
 počet podmíněných vyloučení ze studia …………… -/3 
 počet vyloučení ze studia ……………………………… -/- 
 počet podmíněných vyloučení z ubytování v DM ……… -/5 
 počet vyloučení z ubytování v DM ………………  /1              
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5.1.2. Střední vzdělání s výučním listem (denní studium):  
  Třída  průměrný prospěch vyznamenání prospěli neprospěli 

1.C 2,21 2 7 1/- 
2.C 2,53 2 10 2/-  
3.C 2,22 2 8 - 

 
 počet snížených známek z chování (za 1./2. pololetí)  -/- 
 počet udělených pochval ředitele školy   /5 
 počet udělených  pochval třídního učitele   8/3 
 počet udělených důtek ředitele školy    -/- 
 počet udělených důtek třídního učitele    -/2 
 počet podmíněných vyloučení ze studia    -/- 
 počet vyloučení ze studia      1/- 
 počet podmíněných vyloučení z ubytování v DM  -/- 
 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 1,54 3 3 0 
2.VOŠ 2,34 2 17 0 
3.VOŠ 1,89 4 17 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 ………………………  -/- 

 
 
5.2.2. Studium při zaměstnání 
                           

  třída  průměrný prospěch vyznamenání prospěli neprospěli 
1.SPZ 2,15 5 11 0 
2.SPZ 2,10 2 13 0 
3.SPZ 1,64 4 5 0 

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

 V řádném termínu (14.5. -22.5.2015) a opravném termínu (1.9.2015)  celkem - 49 žáků : 
  - prospělo s vyznamenáním  ………………………….   3    

              - prospělo …………………………………………….. 34   
              - neprospělo ………………………………………….. 12   
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 5.3.1.Výsledky závěrečných zkoušek žáků střední lesnické školy:  

 
             Denní studium:  

 V řádném termínu (2.-16.6.2015) 8 žáků,  z toho: 
- prospělo ...........................................................................   8 

 
 
 
 
5.4.  Výsledky absolutoria studentů vyšší odborné školy lesnické: 
 

5.4.1. Denní studium : 
 V řádném termínu (8.6.-12.6.2015) 13 studentů, z toho: 

             - prospělo s vyznamenáním ………………………… 6   
             - prospělo …………………………………………… 14   
             - neprospělo ………………………………………… 1   
   

 
5.4.2. Studium při zaměstnání (dálkové): 

 
 řádném termínu ((8.6.-12.6.2015) 11 studentů, z toho: 

- prospělo s vyznamenáním …………………… 5    
- prospělo ............................................................... 3   

 
 
    

 
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, 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, včelařský, středoškolský klub Master team, sportovní – přístupná 
tělocvična, venkovní hřiště, posilovna, přístupné počítačové učebny mimo výuku). 

V uplynulém školním roce škola investovala do projektu ŠIK - Školní informační kanál. 
Projekt ŠIK nabízí novou formu komunikace s žáky a studenty, a to pomocí nejnovější moderní 
technologie. Jde o nejsilnější sdělovací prostředek ve školství. Pomocí vzdělávacích videospotů 
vysílaných v síti školních obrazovek instalovaných do stovek škol v České republice dochází 
k účinné podpoře prevence společensky nežádoucích jevů a zvyšování gramotnosti mladé generace. 
Výuka „v obraze“ tak otevírá nový styl komunikace mezi žákem a jeho učitelem, a poskytuje 
vhodné nástroje pro zefektivnění výuky na českých školách. 
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Školní informační kanál pomáhá v orientaci v situacích blízkým životu a připravuje žáky a studenty 
na praktické jednání. Cílem projektu je vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, vytvářet 
u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet 
vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, aktivně chránit své zdraví a být za sebe 
odpovědný.  Rozvíjet schopnost respektování druhých, posilovat ducha vzájemné spolupráce, učit je 
uplatňovat svá práva, ale zároveň i plnit své odpovědnosti a povinnosti. Pomáhat žákům poznávat a 
rozvíjet vlastní schopnosti a dovednostmi při rozhodování o vlastním životě a budoucí profesní 
dráze. 
 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
7.1.  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 

 Mgr. Lenka Ušatá 
- Metodik prevence – Univerzita Karlova  Praha 

 Václav Chochole 
- Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického 
vyučování a odborného výcviku 

 Radim Maňák 
- Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatel 

 Ing. Tomáš Francálek 
- Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického 

vyučování a odborného výcviku 
 Bc. Bedřich Jonáš 

 – doplňující pedagogické studium – studium  pedagogiky-vychovatel –Obrataň 
 Ing. František Čapek 

- doktorský studijní program Lesní  inženýrství, obor Ochrana lesů a myslivost – ČZU 
Praha –fakulta lesnická a dřevařská 

 
 

 
 
7.2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP):  
Září 

- Douglaska – dřevina roku 2014, konference Křtiny (Bušina, Hrdina) 
- Malé lesní školky, konference SVOL (Bušina) 
- Další školení k prodloužení platnosti průkazu pro školené osoby prohlížitelů zvěře, 

Okresní myslivecký spolek Strakonice (Bláhovec) 
- Problematika lesnického vzdělávání v ČR – od učňovského až po vysokoškolské 

školství, Česká lesnická společnost, o.s. Praha (Čapek) 
- Ochrana lesa a životního prostředí, MENDELU Brno, VLED (Bláhovec, David, Čapek) 
- Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV Plzeň (Holický) 

  
   Říjen 

- Ochrana lesa a životního prostředí, MENDELU Brno, VLED (Bláhovec, David, Čapek) 
- DPS, ZČU PF Plzeň (Holický) 
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- Integrovaná ochrana lesa v legislativě a praxi, Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, Dobřichovice, a.s. (David) 

- Školkařský den, VLS Školka Lhota (Skřivan) 
- Aplikace pracovního práva ve školství, Aliaves &Co, a.s. Praha (Havelková) 
- Právo ve škole (Ušatá) 
- Americká literatura, Descartes Praha (Vavřík) 
- Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV Plzeň (Holický) 
- Setkání zástupců SŠ a VP ZŠ, SOU Písek (Sumerauerová) 
- Hospodářská úprav lesa, MENDELU Brno, VLED (Kukrál, Hrdina) 
-  

 
Listopad 

- Obory a bažantnice v kulturní historii, Národní zemědělské muzeum Praha (Bláhovec, 
Čapek) 

- Anglický jazyk III, MENDELU Brno, VLED (Hrdina) 
- Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, IZEI (Bílek) 
- Biotechnologie v potravinářství, JČU ČB (Polanská, Kukrál) 
- Maturitní zkoušky 2015, CERMAT, NIDV ČB (Havelková) 
- Myslivost a škody zvěří, jejich eliminace zimním přikrmováním, Česká lesnická 

společnost, Praha (Čapek) 
- Vzdělávací akce pro poradce zapsané v registru MZe, UZEI (Čapek) 
- Metodik prevence, Praha (Ušatá) 

 
Prosinec 

- Kdo si experimentuje, nezlobí, PřF Uk Praha (Polanská) 
- UNIV 3 (Bílek, Čapek) 
- Multikulturní témata ve výuce ANJ, Descartes Praha (Vavřík) 
- Kurz pro instruktory školního lyžování, akred. Pracoviště při ZŠ J. Husa Písek (Maňák, 

Bušina) 
- Prevence syndromu vyhoření – psychohygiena VC Morava, s r.o. (Šimůnek) 

 
Leden 

- Školní maturitní komisař, CERMAT (Čapek) 
- Metodik prevence, Karlova univerzita Praha (Ušatá) 
- Zelená burza 2015, Svaz školkařů Brno (Holkup) 
- Sdružení leních školkařů, seminář Bystřice pod Perštýnem (Skřivan) 
- Školení řidičů A (Chochole) 

 
Únor 

- Školení pro knihovníky – program SLAVIUS, Městská knihovna Písek (Koubková) 
- Odraz 1. Světové války ve škole a společnosti, NIDV + Národní ped. muzeum Praha 

(Šimůnek) 
- Výchovní poradci, PPP Písek (Sumerauerová) 
- Setkání koordinátorů EVVO, KÚ ČB (Kukrál) 
- Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa, Česká lesnická společnost Praha 

(Čapek) 
- Setkání metodiků prevence, DDM Písek (Ušatá) 

 
Březen 

- Metodik prevence, Karlova univerzita Praha (Ušatá) 
- Maturitní zkoušky z ČJL, Cermat (Schrollová, Šimůnek) 
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- Nebojte se inkluzi, školení NIDV ČB (Sumerauerová) 
- Metodika výuky harvestorové technologie, MENDELU Praha (Bílek, Homola, 

Chochole, Kotlín) 
- Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi, vzděl. Agentura Paris, Praha 

(Havelková) 
- Současná prevence, NIDV ČB (Ušatá) 
- Konzultační seminář k didaktickému testu z ČJL, NIDV ČB (Kukrál, Schrollová, 

Šimůnek) 
- Kariérní systém učitelů, NIDV ČB (Havelková) 
- Jak učit environmentální výchovu atraktivně pro dnešní žáky?, seminář KÚ ČB (Kukrál) 
- Anglicky psané drama, Descartes Praha (Vavřík) 

 
Duben 

- Skotsko a zlatý věk literatury, Descartes Praha (Vavřík) 
- Metodik prevence, Karlova univerzita Praha (Ušatá) 
- Odborné vzdělávání na SŠ, projekt Rozvoj technického vzdělávání v Jihoč. Kraji, 

EVERESTA (Bílek) 
- Židovské muzeum, NIDV Praha (Vavřík) 
- UNIV 3, Brno (Bílek) 

 
Květen 

- Metodik prevence, Karlova univerzita Praha (Ušatá) 
- UNIV 3, Praha (Bílek, Homola) 
 

 
Červen 

- Geneticky modifikované organismy, genetika, genové inženýrství, JU ČB (Kukrál, 
Polanská) 

 
7.3. Zvyšování kvalifikace ostatních zaměstnanců: 
 
2014 Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle plat.leg. (Machatá) 
 Kontrola hospodaření příspěvkové organizace (Svobodová) 
 Praktické uplatňování DPH v roce 2014 a 2015 u škol a škol.zařízení (Svobodová) 
 Účetní závěrka organizací (Svobodová) 
2015 Roční zúčt.záloh na daň ze závislé čin.a daň.zvýhodnění za rok 2014 (Klimešová) 
 Změny v účetní legislativě platné od 1.1.2015 (Svobodová) 
 Školení pro osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami  a přípravky
 (kuchařky, školníci, uklízečky) 
 Dietní stravování a alergeny (Mašková) 
 Vztah mezi zřizovatelem a přísp.org. ÚSC po novele zák.č. 250/2000 Sb.(Svobodová) 
 Pracovní právo se zaměřením na rozvržení a dodržování pracovní doby (Klimešová) 
 Účetnictví příspěvkových organizací  (Svobodová) 
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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 
 Zásady první pomoci – záchranář Bc. Kostohryz 
 Kriminalita mladistvých - JUDr. Dočekal 
 Dřevo 100x jinak – J. Mrňák 
 Zachraňme doposud zelené lesy – Seminář –Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s. 
 Telemetrie černé zvěře -  Ing. Miloslav Ježek, Ph.D. 
 Monitoring velkých savců na Šumavě – Ing. Pavel Šustr 
 Národní program ochrany a reprodukce genofondu  lesních dřevin na období 2014-2018 
 Management jelena lesního v Národním parku Šumava  -ŠUNAP –Ing. Marek Drha 
 Zubr –přednáška Jiří Kapoun 
 Výživa srnčí zvěře –Ing. Ušatý 

 
8.2. Školení a kvalifikační zkoušky  pro cizí: 

 
8.2.1. Myslivecké zkoušky: 50 celkem 

 Zkoušky z myslivosti  úspěšně vykonalo 36 uchazečů. 
 Zkoušky pro myslivecké hospodáře  úspěšně vykonalo 14 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  

 Univ 3 - Lesní technik – lesník pro těžební činnost (srpen-listopad 2014) 8 osob 
 Univ 3 - Lesní technik – lesník pro pěstební činnost (leden-červen 2014) 10 osob              

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 v 1 vzdělávacím programu (Voda v 
krajině) 

 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.  
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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.  

 společensko-vědní předměty – Mgr. Hanusová M., PhDr. Šimůnek L. 
 matematicko-přírodovědní předměty – Mgr. J. Macháček 
 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 Jihočeského kraje, Výbor Sdružení 
absolventů a přátel lesnických škol píseckých, akreditovaný poradce ministerstva zemědělství 
pro lesní hospodářství 

 
8.4.Publikační činnost učitelů školy: 
 

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

 Ing. Jiří Holický – AGRObase zpravodaj-článek o škole, Písecký deník-mimořádná příloha 
–Cíl? Škola+praxe=úspěch na trhu práce, články o akcích školy v rámci 130. let založení 
Lesnických škol v Písku 

 Ing. František Bušina, Ph.D. –sborník konference Douglaska –dřevina roku 
2014:Vyhodnocení možnosti přirozené obnovy douglasky tisolisté a analýza prostřihávek 

            Lesnická práce 2014: Zkušenosti školních lesních podniků s pěstováním douglasky 
 Ing. František Čapek: články v tisku o aktivitách žáků a akcích školy (Písecký deník, 

Písecké postřehy, Myslivost) 
 
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 2014) 
 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  
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8.6. Významné návštěvy na škole ve šk.r. 2014/15 
      

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

 Dr. Wolfgang Jirikovski, ředitel Forstliche Ausbildungsstätte Ort, Gmunden, Rakousko 
 Návštěva lesníků z Holandska 
 Poslanecký vzdělávací výbor 
 Výbor pro zahraniční záležitosti EU 
 Výbor pro podporu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti –KÚ České Budějovice 
 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 2014/15 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.  

 
 
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 pevninským Skotskem, Orknejemi a ostrovem Skye 
– Mgr. Milan Vavřík  
ŘÍJEN – výlet do Prahy – Návštěva Botanické zahrady  večer divadelní představení v Národním 
divadle – Strakonický dudák  
výstava v Aule Lesnických škol – Písek – město, kde studuješ 
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 2014 – Předadventní Paříž – jubilejní, 25. poznávací expedice Klubu mladých 
cestovatelů do Paříže a zámku ve Versailles 
výstava  k multikulturní výchově v Aule – “Žijeme na jedné planetě” – bližší seznámení se 
světovými náboženstvími (buddhismus, judaismus, islám) 
PROSINEC – slavnostní premiéra videozáznamu z „pasování 
výlet do Prahy – exkurze do podzemí, slavnostních sálů a na věž Staroměstské radnice 
večer návštěva divadelního představení v Národním divadle – Naši furianti  
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4.ročník soutěže “Oběma nohama v Evropě” – vědomostní soutěž  o zemích Evropské unie – 
celoškolské kolo 
LEDEN –   výstava fotografií Klubu mladých cestovatelů  z Expedice Marco Polo 2014 –  
“Předadventní Paříž a Versailles”  
Cestovatelské “křeslo pro hosta”   - “Příroda Skandinávie”  vyprávění ing. Václava Vlčka o jeho 
cestě po Skandinávii -  prezentace+diapozitivy 
ÚNOR – slavnostní premiéra  videodokumentu z expedice Marco Polo 2014  (videokroužek) 
soutěž Co víš o anglicky mluvících zemích – třídní kola 
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 -  
prezentace+diapozitivy 
BŘEZEN – klubové soutěžní odpoledne ke Dni učitelů – „K tabuli půjde ...“Sportovní odpoledne 
studenti versus kantoři 
celoškolské  kolo Co víš o anglicky mluvících zemích a výstava fotografií z Velké Británie a Irska 
cestovatelské “křeslo pro hosta”  – Jemen – zastavený čas – vyprávění Mgr. Vavříka o jeho cestě do 
Jemenu, málo navštěvovaného státu 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 4-hodinová prohlídka židovských památek  
s odborným průvodcem  
KVĚTEN –  prezentace Klubu cestovatelů k chystané podzimní expedici do Londýna 
slavnostní premiéra 2.části videodokumentu z Expedice Marco Polo do Paříže a Versailles  
ČERVEN –  “Skotský den” – tématicky zaměřené odpoledne, věnované  historii, kultuře, přírodě a 
tradicím  Skotska (Mgr. Milan Vavřík) 
závěrečné klubové odpoledne – rozloučení s klubovou sezónou, zhodnocení akcí  
 
    
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.  
Střelecký kroužek– broky  
Střelecký kroužek byl zahájen 16.10.2014 a přihlásilo se do něj 5 žáků, čtyři žáci ze třetího ročníku 
a jeden z druhého. Ve druhém pololetí se do kroužku přihlásili dva žáci z druhého ročníku, kteří 
jezdili pravidelně každý týden. Nepravidelně se zúčastňoval jeden žák třetího a dva žáci prvního 
ročníku. Žáci se po přihlášení do kroužku a zaplacení příspěvku 500,-Kč stávají zároveň členy 
střeleckého klubu píseckých hor.  
Tréninkové podmínky: 
Členství v klubu každému přináší automaticky 200 terčů a po odpracování několika hodin, při 
pořádání klubových akcí, dalších 200. Za roční příspěvek 500,-Kč tedy každý žák může získat terče 
v hodnotě 1600,-Kč. Náboje si každý žák platí zvlášť přímo na střelnici. 
Střelnice Písek - Provazce je v současné době nejlépe vybavenou loveckou střelnicí v republice a 
patří mezi čtyři nejlépe vybavené střelnice pro olympijské disciplíny skeet a trap. 
Tréninky probíhaly pravidelně každý čtvrtek od 14:30 do 17:00. Teoretická část kroužku spočívala 
v pozorování  zkušených střelců na skeetu a loveckém parcouru a seznámením s provozním řádem 
střelnice a bezpečným zacházením se zbraní. Praktická část byla zaměřena na střelbu disciplíny 
skeet. Od střelby na jednotlivé terče se žáci postupně zlepšovali, až byli schopni trefovat dvojstřely 
prakticky na všech stanovištích. 
 



22 
 

Střelecký kroužek – vzduchovka  
Střelecký kroužek byl zahájen 26.11.2014 a přihlásilo se do něj celkem 8 žáků prvních 

ročníků. V průběhu školního roku se počty zapsaných žáků  měnily, část jich ukončila činnost 
úplně, část navštěvuje kroužek nepravidelně. Celkem 9 žáků se přihlásilo do kroužku až na začátku 
roku 2015 a tito studenti jej navštěvovali celkem pravidelně.  
 Od začátku druhého pololetí se kroužek konal pravidelně dvakrát v týdnu v pravidelných 
časech, po domluvě a ve výjimečných případech byl čas konání upraven podle potřeb vychovatele 
nebo žáků. 
 Cílem kroužku je především vštípení bezpečného zacházení se zbraní. Dále byl kladen důraz 
na míření, práci na spoušti, správné dýchání, soustředění, nahazování na přesnost a mnoho dalších 
aspektů střelby nezbytných pro přesnost zásahu. 
 Z počátku stříleli žáci na pevný terč a po splnění limitu (80 bodů) jim byla dána možnost 
střílet na běžící terč. Výkonnostně nejlepším členem kroužku byl Jan Březka, z tohoto důvodu mu 
byla v průběhu dubna přidělena zbraň TAU 200 a začal se věnovat pouze střelbě na běžící terč. V té 
se stále zlepšoval a proto, byl střelecký kroužek organizován až do posledních dnů školního roku 
2014 – 2015 
  
Myslivecký kroužek 
 Myslivecký kroužek ve školním roce 2014-15 probíhal  ve dvou etapách  pro žáky prvních a 
druhých ročníků. 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). V teoretické části byly využívány materiály z odborné 
knihovny(DVD,VHS), které začínajícím myslivcům přiblížili činnost stávajících myslivců. 
Praktická část probíhala na KŠH České Budějovice –Školní polesí Hůrka pod odborných vedením 
hajného R. Povolného. V praktické části prováděli opravy posedů, obor, byli seznámeni s umělým 
odchovem  bažantů, lovem jelena viržinského a seznámili se  také s oborovým chovem prasat 
divokých. Před zahájením lovecké sezóny se žáci zúčastnili obeznávání srnčí trofejové zvěře. Také 
byli seznámeni s možností a způsobem vypouštění bažantí zvěře v době lovu-honu. Navštívili 
střelnici Provazce a městskou oboru ve vlastnictví Lesů města Písku, s.r.o. 
 
Myslivecká kuchyně 
 Dne 7.10.2015 byla zahájena činnost kroužku v nově otevřené kuchyni a zázemí. 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).  
Před každým vařením se společně se žáky domlouváme o postupech a jednotlivých ingrediencích. 
 
Kynologický kroužek 
 Na činnosti kynologického kroužku se podílelo pravidelně 14 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.  
 Členové předvedli  žákům z domova mládeže (Budějovická, Písek) ukázky z výcviku a 
práce loveckých psů jako nepostradatelných pomocníků myslivců. Velkým úspěchem bylo ocenění 
na Mezinárodní výstavě psů (V1, CAC) –Lescheová Andrea. 
 
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. 
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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. 
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 2014.  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 25 žáků, pod vedením  Tomáše Votavy a Jana Zadiny, 
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 v úterý, středu a čtvrtek 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), dále na akcích pořádaných 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 hry 
 Cílem kroužku byl rozvoj pohybových dovedností, morálněvolních vlastností, zvyšování 
fyzické kondice a rozvoj zdravého životního stylu mládeže. 
Kroužek probíhal formou mezitřídních a skupinových turnajů. Většina turnajů probíhala v 
tělocvičně. Během měsíců  září – únor se uskutečnil turnaj v nohejbalu, kterého účastnilo 7 týmů 
(31 žáků), 21 zápasů, vítěz tým 4.B a turnaj ve florbalu 9 týmů (70 žáků), 36 utkání, vítěz tým 4.B. 
21. 10. se uskutečnil turnaj ve stolním fotbálku dvojic, 9 párů, vítězové Valečka a Marek 2.B. V 
prosinci proběhl Vánoční šachový turnaj, 8 hráčů, 28 her, vítěz Cvak Sáva 1.A. Od února až do 
dubna probíhal turnaj v sálové kopané 6 mužstev (45 žáků), 15 utkání, vítěz tým 3.B. Od února do 
dubna probíhal turnaj ve volejbalu, kterého se účastnilo 6 družstev (50 žáků), 15 utkání, vítězný tým 
4.A. V červnu začal turnaj v kopané na venkovním hřišti, ve kterém hraje 6 družstev. 
Vybraní žáci se úspěšně zúčastnili okresního finále středoškolských her ve florbalu, vybojovali 2. 
místo. 26. 1. jsme uspořádali turnaj ve stolním tenisu „ Píseckých domovů mládeže“,, který jsme 
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vyhráli. Stálý zájem o tuto formu sportovního vyžití přispěl k smysluplnému trávení volného času 
žáků. 
 
Volejbalový kroužek  
Svoji činnost zahájil v měsíci září a probíhal pravidelně každé pondělí od 17,30 do 19,00. Členové 
kroužku byli v úvodní hodině poučeni o zásadách bezpečnosti při pobytu v tělocvičně a nošení 
vhodného sportovního oděvu a obutí.  
Zájemci o činnost volejbalového kroužku se našli ve všech ročnících střední školy a také mezi 
studenty VOŠL. Zhruba 12 studentů a žáků vytvořilo pravidelnou základnu volejbalového týmu a 
dalších 12 studentů docházelo na kroužek dle svých časových možností. 
 V rámci volejbalového kroužku odehráli naši studenti také přátelský turnaj s týmem 
z Domova mládeže Budějovická dne 31.3.2015. Turnaj proběhl ke vzájemné spokojenosti 
všech zúčastněných a přinesl nové zkušenosti na úrovni sportovní i společenské. 
 
Basketbal a nové sporty  
 Cílem tohoto zájmového kroužku bylo seznámit žáky s novými sporty a to především se 
sporty s frisbee. Sporty s frisbee rozvíjejí fyzickou stránku hráčů a především i morální stránku, kdy 
absence rozhodčích vede k potřebě hrát v duchu fair play a nutí hráče se respektovat a domluvit se. 
Tento nový kroužek trpěl střídavým zájmem žáků a jejich fluktuací, kteří postupně objevovali 
možnosti těchto her a tím i jejich preference. Nakonec se utvořila skupinka přibližně 10 žáků, kteří 
se sportům s frisbee začali velice věnovat a to i ve volném čase. Především se jednalo o žáky 
prvních a druhých ročníků, což dává dobrý předpoklad pro pokračování tohoto kroužku i v příštím 
školním roce. Zájem především o ultimate frisbee se projevil aktivní účastí vybraných žáků na 
tréninku píseckého závodního týmu a dává dobrý předpoklad k účasti žáků na středoškolské lize v 
ultimate frisbee v roce 2015/2016. 
 
 
 
9. Údaje o výsledcích inspekcí na škole 
11.9.2014 – kontrola ČŠI – podmínky a průběh maturitní zkoušky – Při kontrole podmínek a 
průběhu vybraných ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky nebylo zjištěno 
porušení právních předpisů. 
 
5.5.2015 – kontrola ČŠI – podmínky a průběh maturitní zkoušky –Kontrolou dodržování uvedených 
ustanovení školského zákona  a souvisejících ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb. , o bližších 
podmínkách  ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou nebylo zjištěno 
porušení právních předpisů 
 
16.6.2015 – kontrola ČŠI – ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou – 
Kontrolou dodržování uvedených ustanovení školského zákona a souvisejících  ustanovení 
vyhlášky č. 47/2005 Sb., nebylo zjištěno porušení právních předpisů 
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10. Hospodaření školy v r. 2014   
 10.1. PŘÍJMY   

10.1.1. Výnosy hlavní činnosti celkem      40 839    tis. Kč 
 Z toho:   
    
 a) poplatky od studentů, žáků a jejich rodičů         5 534    tis. Kč 
     
 b) příspěvek ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) na přímé náklady výuky      22 372    tis. Kč 
    
(P) - ve střední škole - s maturitní zkouškou      11 576    tis. Kč 
 - ve střední škole - s výučním listem         1 797    tis. Kč 
 - ve vyšší odborné škole lesnické         2 787    tis. Kč 
 - na činnost domova mládeže         4 445    tis. Kč 
 - na činnost školní kuchyně         1 766    tis. Kč 
 - na činnost školního polesí             0,7    tis. Kč 
 - účelově přidělené prostředky   
 (zvýšení platů pedag.pracovníkům,pracovníkům region. Školství   
    
    
 c) příspěvek z rozpočtu Kraje Jihočeského na provozní náklady         8 115    tis. Kč 
    
(N) - na provoz střední školy - s MZ         3 394    tis. Kč 
 - na provoz střední školy - s výučním listem            934    tis. Kč 
 - ve vyšší odborné škole lesnické            611    tis. Kč 
 - na provoz domova mládeže         1 440    tis. Kč 
 - na provoz školní kuchyně            942    tis. Kč 
 - na provoz školního polesí            794    tis. Kč 
    
 d) projekty OPVK         2 830    tis. Kč 
    
 e) projekty ROP              49    tis. Kč 
    
 f) granty UZ-416,UZ-415, dotace UZ-33051, UZ-33052            287    tis. Kč 
    
 g) ostatní výnosy hlavní činnosti              24    tis. Kč 
    
 h) výnosy z prodeje služeb bez poplatků od žáků            566    tis. Kč 
    
 ch) výnosy z pronájmu            607    tis. Kč 
    
 i) čerpání fondů na krytí nákladů                 9    tis. Kč 
    
 j) investiční dotace (rozpouštění z účtu 403)            420    tis. Kč 
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 k) finanční výnosy - úroky, kurzové zisky              26    tis. Kč 
    
    
    
    
10.1.2. Výnosy z doplňkové (hospodářské) činnosti celkem         5 946    tis. Kč 
 Z toho:   
 - výnosy hospodaření školního polesí         5 289    tis. Kč 
 - výnosy z ubytovacích a stravovacích služeb            287    tis. Kč 
 - výnosy z ostatních prací a služeb            370    tis. Kč 
    
10.2.  VÝDAJE   
    
10.2.1.  Investiční výdaje celkem      10 433    tis. Kč 
 Použito na:   
 - nové webové stránky              89    tis. Kč 
 - TZ budovy DM - rolety              97    tis. Kč 
 - TZ budovy ŠJ- aula/elektrické rolety            151    tis. Kč 
 - TZ budovy SŠ - spojovací dveře škola/koridor              42    tis. Kč 
 - elektronický vrátný I.etapa            127    tis. Kč 
 - elektrický kotel /ŠJ            116    tis. Kč 
 - ROP - lesnické stroje, CZ.1.14/2.4.00/19.02575         7 944    tis. Kč 
 - zpracování projektu k žádosti do OPŽP - budova VOŠ            164    tis. Kč 
 - projektové dokumentace arboretum, rampa NDM              62    tis. Kč 
 - úprava PC - výsledný koef. DPH              21    tis. Kč 
 - odvod poměr části FI na KŠH         1 620    tis. Kč 
    
10.2.2. Neinvestiční výdaje celkem      46 351    tis. Kč 
 - neinvestiční výdaje hlavní činnosti      40 266    tis. Kč 
 - neinvesiční výdaje doplňkové činnosti         6 085    tis. Kč 
    
    
10.3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (po zdanění) r. 2014:   
 - v hlavní činnosti            574    tis. Kč 
 - v doplňkové (vedlejší) činnosti -         139    tis. Kč 
    

 
Hospodářský výsledek celkem:            435    tis. Kč 

Hospodářský výsledek ve výši 435 137,30 Kč byl vedením školy navržen k rozdělení do fondů a to,  
30 tis. Kč do fondu odměn a 405 137,30 Kč do rezervního fondu. 
 Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 431/2015/RK-62 ze dne 30.4.2015 byly příděly do fondů  
schváleny.  
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10.4  Ve škole vykonaly kontroly následující kontrolní instituce:   
 

 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát – Kontrola dodržování vybraných ustanovení 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání (školský zákon) – při kontrole podmínek a průběhu vybraných ústních zkoušek 
společné profilové části maturitní zkoušky nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 

 Jihočeský kraj – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení zaměstnanosti a 
odměňování – kontrola využití státní dotace přidělené na platy a OON za rok 2013 a leden – 
říjen 2014 - bez závad 

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – kontrola dodržování povinností stanovených 
zák.č.258/2000 Sb., a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů – bez závad 

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – kontrola dodržování povinností stanovených 
v zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění vyhl.č.410/2005 Sb. ve znění vyhl.č.343/2009 Sb. o 
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých, vyhl.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 
č.68/2010 Sb. – bez závad  

 MŠMT – odbor kontrol na místě OPVK – provedenou veřejnoprávní kontrolou na místě u 
projektu reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0122 nebyly zjištěny žádné nedostatky vedoucí 
k nezpůsobilým výdajům. 

 Jihočeský kraj – odbor ekonomický – kontrola procedurální, obsahovou a finanční stránku 
Grantového projektu, zda aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem a zda 
požadované prostředky jsou vynakládány v souladu s pravidly OP VK  (Příručka pro 
příjemce) – drobné nedostatky odstraněny na místě.  
Další zjištění o podezření na porušení rozpočtové kázně při kontrole na místě byla předána 
správci daně Jč.kraje. Identifikované porušení pravidel formálního charakteru, bez 
případného finančního dopadu, bylo po zjištění bezodkladně napraveno. 
CZ.1.07/1.1.11/01.0026 Zkvalitnění výuky lesnictví – budoucnost lesních ekosystémů“ 
1. Nesrovnalost v celkové výši 105 636,- Kč s DPH – porušení povinnosti plynoucí 
z pravidel OP VK – nedodržení lhůty pro podepsání smlouvy mezi objednatelem a 
dodavatelem. 
2. Nesrovnalost v celkové výši 332 133,- Kč s DPH – porušení povinností plynoucí 
z pravidel OP VK – nevyvěšení povinné informace (smlouva a protokol o hodnocení 
nabídek) týkající se výběrového řízení na stránkách zprostředkujícího subjektu, čímž byla 
porušena Smlouva o realizaci. 
3.Nesrovnalost v celkové výši 240 000,- Kč s DPH – porušení povinnosti plynoucí 
z pravidel OP VK – nevyvěšení povinné informace (smlouva a protokol o hodnocení 
nabídek) týkající se výběrového řízení na stránkách zprostředkujícího subjektu, čímž byla 
porušena smlouva o realizaci. 

 Hasičský záchranný sbor Jč.kraje – kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o 
požární ochraně – zjištěny pouze drobné závady v umístění hasicích přístrojů, které byly ve 
stanoveném termínu odstraněny. Sankce neuloženy 

 Jihočeský kraj – ekonomický odbor – průběžné kontroly čerpání prostředků na projekty EU 
– drobné závady a odvody viz níže 
 

Sankce a odvody: 
 Jihočeský kraj, Odbor ekonomický – Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně 

v rámci projektu CZ.1.07/1.1.14/01.0026 „Zkvalitnění výuky lesnictví – budoucnost lesních 
ekosystémů“ ve výši 20,- Kč (nezpůsobilé výdaje projektu –  účtenka praxe) 
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Projednání škody: 
 Odvody za porušení rozpočtové kázně (nezpůsobilý náklad projektu OPVK) byl projednán 

škodní komisí, která se shodla na závěru, že nebude přistoupeno k žádnému postihu členů 
realizačního týmu projektu, protože chyba byla bezprostředně po zjištění opravena a 
organizaci nevznikla žádná škoda. 

 
Krajský úřad – odbor oddělení ekonomiky školství 
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů 

-nápravná opatření přijata 
Krajský úřad –oddělení interního auditu a kontroly 
 Kontrola vybraných oblastí řízení a hospodaření příspěvkové organizace za období 2013-

2014 – nápravná opatření přijata 
 
 
      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. 
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 Ministerstvo zemědělství udělilo další autorizaci dle zákona č. 179/2006 Sb. pro 
ověřování a uznávání dalšího vzdělávání v těchto dílčích kvalifikacích: Pěstební 
činnost a ochrana lesa, Těžební činnost, Doprava dříví, Krajinář, Těžba dříví 
těžebně dopravními stroji. 
 

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.  
 

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 byly ověřeny programy:Výroba sazenic v lesních školkách, Lesní technik, lesník 
pro těžební činnost, Lesní technik, lesník pro pěstební činnost, Krajinář  
 
- 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-projekt ukončen 
31.12.2014 
- reg. č.CZ.1.07/1.1.14/01.002: Zkvalitnění výuky lesnictví-budoucnost lesních   

ekosystémů  - projekt ukončen dne 31.8.2014 
- reg. č.  CZ.1.07/1.3.00/19.0004: Vzdělávání v lesnických disciplínách  

projekt schválen  a realizuje se jako partneři s  finanční účastí –ukončen 31.12.2014 
- 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-projekt ukončen 31.7.2014 
 

 Granty a příspěvky Jihočeského kraje  
Podpora práce s dětmi a mládeží  

projekt Myslivecká kuchyně – realizace ukončena 
Rozvoj venkova a krajiny –podpora EVVO 

   projekt Klub lesnické pedagogiky- projekt schválen a realizuje se 
Podpora práce s dětmi a mládeží – Pravidelná zájmová činnost 

projekt Mimoškolní zájmová činnost na Lesnických školách v Písku  – projekt 
schválen, realizuje se 

                   Podpora školství 2015  
Projekt Přístupová rampa – projekt schválen, realizuje se 
 

 LČR Nadační a grantová služba 
Klub lesnické pedagogiky – projekt schválen, realizuje se 
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 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 
 
Školní polesí Hůrky – Krajské školní hospodářství České Budějovice 
 
     Hlavní základnou pro praktický výcvik žáků školy je Školní polesí Hůrky, vzdálené 7 km od 
školy. Doprava na praktickou výuku je zajištěna  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. V současné době  škola pořídila harvestorové 
technologie, aby se tak doplnila praktická část výuky oboru Lesní mechanizátor. 

 
Uzavřeny smlouvy o zajištění praktického vyučování žáků školy na pracovišti jiné fyzické 
nebo právnické osoby: 

 Krajské školní hospodářství České Budějovice – Školní polesí Hůrky 
 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 
 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, 
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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) nabídky pracovních příležitostí pro absolventy, 
h) v návrzích a připomínkách k obsahu a formám výuky (tvorba ŠVP) aj. 

 
15.  Pozoruhodné události školního roku 2014/15  
130. let založení lesnických škol v Písku 
S ohledem na významná výročí a také události z let 1884/1885 přistoupila škola k oslavám tak, že v 
průběhu 12 měsíců (od září 2014 do září 2015) uspořádala několik různých akcí, které měly jedno 
společné téma. Oslavy školy a vzdání holdu všem studentům a zaměstnancům školy bez rozdílu, 
zda jsou současně žijící či jsou naši předchůdci. Nesoustředili jsme se pouze na jednu akci, ale 
záměrem bylo poskytnout spektrum odborných i společenských akcí jak pro lesníky, tak i pro 
širokou veřejnost. Našimi nejdůležitějšími akcemi byly: 
25. září 2014 - Celostátní  seminář na téma „Problematika lesnického vzdělávání v ČR. Seminář 
proběhl ve spolupráci s Českou lesnickou společností.  
SOLD 2014 – soutěž odborných lesnických dovedností v areálu letního kina v Písku 
28. září 2014 - Svatováclavské troubení s krátkým programem k uctění památky zakladatelů školy 
leden-únor 2015 - Výstava o historii školy ke 130. letům výročí v prostorách Městské knihovny 
Písek 
22. 4. 2015 - Odhalení pamětního kamene v lokalitě Amerika, který je věnován absolventům školy. 
Akce proběhla ve spolupráci s Městskými lesy Písek a Sdružením absolventů a přátel lesnických 
škol píseckých., „My škole-škola nám“ – program  pro zaměstnance školy 
19. – 20.6.2015 - Oslavy 130 let založení školy, sjezd absolventů, slavnostní průvod městem 
Červen 2015 - Výstava v prostorách Prácheňského muzea na téma„Proměny aneb škola v 
historické fotografii“. Výstava byla i součástí Sjezdu absolventů. K této příležitosti jsme vydali 
Almanach školy a pamětní odznak. Dále byla ke 130. výročí založení Vyšší odborné školy lesnické 
a Střední lesnické školy B. Schwarzenberga v Písku vydána publikace ve výborném českém 
překladu Ing. Vlastimila Kučery  - Gottfried Amann: Savci a studenokrevní lesa. Sponzorem vydání 
publikace jsou Lesy Jedlička, s.r.o. 
 
Září: 

 Zahájení školního roku 2014/15, se konalo jako každoročně v arboretu, na palouku pod 
„slavonskými“ duby, za účasti žáků, studentů, učitelů a zaměstnanců školy, jejich rodičů  a  
pozvaných hostů 1. září 2014 

 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 
 Slavnostní podpis mlouvy o spolupráci NP Šumava a Lesnické školy v Písku 
 Den s Vojenskými lesy a statky, s.p. – Sladovna Písek 
 SOLD – letní kino 
 Machři roku Sokolov 
 6 žáků 4.B darovalo krev na transfúzním oddělení v Písku 
 Perspektivy odborného lesnické školství – konference 
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 Svatováclavské troubení – uctění památky zakladatelů 
 Svatováclavské troubení – Kladská u Mariánských Lázní 

 
Říjen : 

 Veletrh  „Vzdělání a řemeslo České Budějovice“ 
 Myslivecké slavnosti Milevsko 
 Den stromu – arboretum 
 Slavnostní otevření zázemí kroužku „Myslivecká kuchyně“ 
 Škola 2015 – Karlovy Vary 
 Hejnický dřevorubec 
 školská rada 
 Setkání trubačů -Žlutice 
 den otevřených dveří 
 27. a 29. podzimní prázdniny 

 
Listopad 

 
 Gaudeamus – Brno – Cais ml. + 2 studenti VOŠ 
 Slavnostní pasování prvních ročníků do  cechu lesnického  
 Hubertova jízda + Hubertská 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. Jízda skončila u 
děkanského  kostela Nanebevzetí Pany Marie v Písku, kde se všichni její účastníci společně 
zúčastnili mše, konané k uctění památky Sv.Huberta. Hudební doprovod trubačů byl posílen 
pěveckým sborem Základní umělecké školy v Písku. 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! 

 Charitativní koncert trubačů Lesnických škol:  10. 11. 2014 kostel sv. Linharta v Oslově 
(spolupořadatelé:Myslivecké sdružení Zvíkov-Soutok a Římskokatolická farnost Oslov) 
Z dobrovolných příspěvků bylo na opravu kostela sv Linharta získáno 6 200,-Kč. 

 Burza škol Písek+den otevřených dveří 
 Burza škol Vimperk 
 Rodičovská schůzka 

 
 

 
Prosinec 

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

 Účast na akci Myslivecké vánoce Rudolfinum 
 Charitativní akce „Pečení perníčků“ –podpora Střediska rané péče České Budějovice 
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 Den otevřených dveří 
 Studenti -Finsko 
 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 

 22.12.2014 – 2.1.2015 vánoční prázdniny 
 
Leden 

 den otevřených dveří 
 Myslivecký ples ČMMJ 
 MU Brno – nábor 4. ročníků 
 kurz vegetativního rozmnožování rostlin - řízkování pro žáky 3. ročníků  
 turnaj ve stolním tenise SLŠ x DM Sovova 
 pedagogická rada – 1. pololetí 
 vysvědčení – ukončení 1. pololetí 
 pololetní prázdniny 

 
 
Únor 

 Soubor trubačů Lesnických škol a Klub trubačů ČMMJ uskutečnil pátý trubačský ples, na 
kterém se prezentovali jak trubači naší školy, tak spřátelené trubačské soubory.  

 Lyžařský výcvik tentokrát pro žáky obou tříd, chata Mládí na Zadově, Šumava 
 YPEF – kolo pro základní školy 
 Biologická olympiáda 
 7 žáků 4.B darovalo krev na transfúzním oddělení v Písku 
 2. -6.2. jarní prázdniny 

 
Březen 

 Kurz řízkování  
 Rostlinolékařské zkoušky 
 Ukázka odbornosti v oblasti kynologie, sokolnictví na DM 
 Studenská soutěž mysliveckého troubení –Kostelec nad Černými lesy 
 YPEF – regionální kolo 
 SOČ – školní kolo 
 Paměť staré borovice – literární soutěž vyhlášená Městskou knihovnou a  Lesy města Písku 

V druhé kategorii (15 – 18 let) byly oceněny práce studentů VOŠ a SLŠ B. Schwarzenberga 
v Písku v tomto pořadí. Třetí místo získala Michaela Prokešová, na druhém místě se umístil 
Václav Prokop a první místo získala Petra Jablonická. Ve třetí kategorii získal třetí místo 
Jakub Myška  
 

Duben 
 Přijímací zkoušky na střední lesnickou školu (1.termín)  – podrobnosti  viz kap. 4 
 Předváděcí akce Husqarna 
 Biologická olympiáda – krajské kolo 
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 Degendorf – veletrh 

 Ve dnech 11.-12.4.2015 se škola v zastoupení Ing. J. Holického, Mgr. E. Schrollové a členy 
trubačského kroužku Lesnických škol v Písku  zúčastnila veletrhu dřeva Holztage v partnerském 
městě města Písku v Deggendorfu.  

Dřevo bylo hlavním tématem. Celou výstavní plochu Městských hal (Stadthallen) zaplnili 
výrobci, podnikatelé, pěstitelé, truhláři a další. Prostě všichni  lidé, kteří pracují se dřevem a na 
něm založili svoji živnost a podnikání. Prezentovali jsme po oba dva dny činnost lesnických škol, ale  
také  město Písek a jižní Čechy. Výstavu zahájil Helmut Brunner, bavorský ministr výživy, 
zemědělství  a lesnictví, kterému trubači u českého stánku zahráli slavnostní fanfáru. Ve svém 
krátkém  proslovu sám podotkl, že je  velmi rád, že se písečtí studenti této významné deggendorfské 
akce mohli  zúčastnit.  Pana ministra doprovázeli  ostatní představitelé města a státní správy, mezi 
ostatními i druhý starosta Günther Pammer, zástupce hejtmana Peter Erl a Alexander Schulze, 
ředitel firmy Netzwerk Forst und Holz. Současně jsme navázali spolupráci se střední odbornou 
školou – Staatliche Berufsschule Regen a Bayerische Waldbauernsschule, Kelheim. S oběma 
institucemi výhledově předpokládáme bližší spolupráci nejen našich žáků, ale i pedagogů. 

Trubači ozvláštnili celý program. Několikrát za den předvedli své umění. Troubili tradiční 
myslivecké skladby, ale i kusy klasické. Střídali se zde s deggendorfskými trubači a trojicí 
muzikantů, kteří troubili na klasické dlouhé alpské  rohy.  Ve volných chvílích si studenti prohlíželi 
expozici a sbírali zkušenosti a nové poznatky.  
Po oba dva víkendové dny navštívilo výstavu asi 14 000 návštěvníků. Většina z nich se velmi 
zajímala o píseckou lesnickou školu.  Naše expozice se setkala s velkým zájmem a sympatiemi.  
Stánek byl neustále obklopen zvědavými a nadšenými návštěvníky, kteří se netajili sympatiemi k naší 
vlasti, zvláště pak jižním Čechám.  
 
Nejlepší  „České ručičky“ jsou  opět  z Lesnických škol v Písku 
 
Ve dnech 29. -30. dubna 2015 proběhlo „dřevorubecké klání“ v Křivoklátě - Písky a tato tradiční 
mezinárodní soutěžní přehlídka žáků v práci s motorovou pilou byla velkým úspěchem pro Vyšší 
odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga  v Písku.  
Soutěže se zúčastnilo 39 závodníků z šesti zemí, nově i soutěžící z Rakouska. 
Soutěž probíhala přesně v souladu s mezinárodními pravidly, podle kterých se soutěžilo v 
disciplínách: výměna řetězu, kombinovaný řez, přesný řez, odvětvování a kácení. Souběžně však 
také probíhaly doprovodné disciplíny jako hod sekyrou, práce s vyvážecí soupravou či řezání 
břichatkou, kterých se mohl zúčastnit každý, tedy i veřejnost. 
Pod vedením učitelů odborného výcviku Ing. Jana Homoly, Milana Bošky a Václava Chochole se 
naši žáci skvěle vypořádali s jednotlivými soutěžemi. 
Z českých závodníků se vítězem v kategorii jednotlivců stal žák 3. ročníku oboru Lesní mechanizátor 
Miroslav Kryzan.  Stal se nejlepším českým závodníkem a zároveň tak obhájil titul, který minulý rok 
také získal žák naší školy Martin Švec. Škola zároveň obsadila vynikající 4. místo v soutěži družstev. 
 
 
 
 

 Technologické centrum Písek –Orlík nad Vltavou-vzdělávací akce pro žáky 
 Slavnostní odhalení pamětního kamene ke 130 letům založení školy 
 YPEF – celostátní kolo –Kostelec nad Černými lesy 
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 Vyhlášení výsledků soutěže školních novin a časopisů 

 
1. místo kategorie studenti středních škol 

školní časopis Samorost 
Vyšší lesnická škola a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 
 

 Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře v Písku –aula školy-24.4.-3.5.2015 
 Návštěva odborných lesníků z Francie 
 Stihl Timbersport  - kvalifikační kolo dřevorubeckých sportů  
 Krajské  kolo SOČ 

 
Květen 

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

 Pokračovaly praxe žáků 2 ročníku – tentokrát u NP a CHKO Šumava 
 Mistrovství světa belgických ovčáků – žáci školy byli zapojeni jako organizátoři a skvěle 

prezentovali školu při akci s mezinárodní účastí 
 ČŠI – testování žáků 3. Ročníků 
 Parky a zahrady nás baví – prezentační soutěž žáků na KÚ České Budějovice-3. místo 
 Prezenční aukce dříví – Lesy ČR, s.p 
 První místo v soutěži časopisu Výlety současnosti –třídenní výlet 1.A v Krkonoších 
 4.5. počátek státních maturit 
 14.5.-22.5. ústní maturitní zkoušky 

 
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,  
 Pobyt 8 vybraných žáků na ostrově Cres v Chorvatsku za podpory MZE 
 Žáci školy tradičně pomáhali při organizaci Národních mysliveckých dnů, které se konaly 

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

Slavnosti proběhly tradičně poslední červnovou sobotu v areálu Muzea lesnictví, 
myslivosti a rybářství v Hluboké nad Vltavou – Ohradě. I letos, stejně jako každým rokem, 
se na jejich zdárném průběhu aktivně podíleli žáci 1. – 3. ročníku naší školy. Zlatým 
hřebem programu bylo mistrovství republiky ve vábení jelenů, jehož se zúčastnili 2 žáci 
školy, Antonín Hrabí a Petr Picek a loňský maturant Jakub Novák. Nejlepší umístění 
dosáhl P. Picek (8.), viz foto. Všichni žáci výborně reprezentovali školu, buď jako asistenti 
bezpečnostní agentury nebo jako pomocníci ve VIP zóně. 
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 Žáci školy jako každoročně pomáhali při stavbě stanů pro prázdninový tábor pořádaný 
Domem dětí a mládeže Písek. 

 V pátek 15. 5. 2015 se uskutečnil nebývalý závod. Na Otavě se objevili „draci“ –  závod 
dračích lodí. Náš tým obsadil v konečném pořadí krásné čtvrté místo.  

 17.6. České ručičky – Brno – Miroslav Kryzan 
 19.6  - 20.6. Oslavy 130. Výročí založení školy, sjezd absolventů  
 26.6. ukončení školního roku 
 Období školního vyučování  bylo slavnostně ukončeno pod slavonskými duby v arboretu 

školy - pro žáky ukončeno předáním vysvědčení  dne 26.6.2015, pro učitele závěrečnou 
poradou (30.6.2015). 

 
Červenec a srpen 

 Během letních prázdnin byla provedená rekonstrukce kabinetů v prvním patře a probíhala 
výměna oken a zateplení budovy vyšší odborné školy lesnické  

 Nástupem učitelů do školy po dovolené,  jejich poradou před zahájením nového školního 
roku dne 25.8.2015, a také opravnými zkouškami méně úspěšných žáků, ve dnech 25.-
31.8.2015, byl školní rok 2014/15 ukončen; formálně skončil dnem 31.srpna 2015.    

 
16.  Seznam absolventů školy ve školním roce  2014/2015 
Střední lesnická škola  – denní studium - třída 4.A  
Bohdálek Michal, Dygrýn Petr, Filip Petr, Jareš Jakub, Jaroš Jaroslav, Kolář Petr, Koubek Petr, 
Kubů Jakub, Macháček Jiří, Marek Josef, Mikulec Jan, Myška Jakub, Paroubek Marek, Peška 
Pavel, Petřina Jan, Stupka Karel, Syrová Lucie, Škornička Michal, Toušek Vojtěch 
Střední lesnická škola  – denní studium - třída 4.B 
Brtnický Lukáš, Červinka Vít, Dědina Martin, Kadlec Jaroslav, Kanaloš Daniel, Klein Václav, 
Kolerusová Ivana, Kopa Václav, Lavrjuk Ivan, Matějček Jaroslav, Němec Vladimír, Pilař Martin, 
Poláček Jan, Požárek Václav, Suk Jan, Tlach Šimon, Viták Martin, Vodička Filip,  
Střední lesnická škola  – denní studium - třída 3.C – LM 
Budín Radek, Čása Ladislav, Hemmer Jakub, Kolář Petr, Kotrlík Jakub, Kryzan Miroslav, Sochor 
Daniel, Vlasák Jaroslav, Zíka Jaroslav, Ženíšek Michal 
Vyšší odborná škola lesnická – denní studium  
Dvořáková Radka, Frühauf  Petr, Gela Marek, Hála David, Chán Josef, Jírovec Miroslav, Kalus 
Radim, Karda Miroslav, Klír Richard, Křivohlavý Ota, Miksová Martina, Moulík  Zbyněk, 
Petříková Lenka, Roháček Ondřej, Stokláska Tomáš, Vačlena Jindřich, Vysokomýtský Jan, Zelený 
Michal, Zikmund Jiří, Žižka Lukáš 
Vyšší odborná škola lesnická – dálkové studium 
Bečvář Pavel, Černá Marie, Čížková Pavlína, Eybl Tomáš, Gloser Jan, Koutníková Marie, 
Petruška Jan 
 

                         Tato výroční zpráva o činnosti školy byla projednána Radou střední lesnické školy a 
Radou vyšší odborné školy lesnické dne  15. října 2015.  

                             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. 

 
 
        Mgr. Šárka Havelková 
               statutární zástupce ředitele 
 


