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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

 
ve školním roce 2016/17 

 
 
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 dle §10 odst. 3) zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon). 
 

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 
www.lespi.cz 
 
Zřizovatel: Jihočeský kraj, Krajský úřad České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 
Právní forma: příspěvková organizace 
 

Ředitel školy:  do 31.7.2017 –Mgr. Šárka Havelková, statutární zástupce ředitele 
 od 1. 8. 2017 – PhDr. Michal Grus 

 
Školská rada střední lesnické školy 

• zástupci učitelů: Ing. František Čapek 
  Ing. Václav Hrdina 
 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: Jan Peřina  
• 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, 
počínajících 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 VOŠ, 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 s 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 vzdělání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor – denní studium  
• obor vzdělání 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 vzdělání 41-46-M/01 Lesnictví – denní studium 
 
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 vzdělání 

• obor vzdělání 41-32-N/01 Lesnictví – denní studium (tříleté)  
• studium při zaměstnání/ dálkové a studium kombinované (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. 8. 
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. Zaměstnanci školy 
 
3.1. Vedení školy 
 
Ředitel školy: PhDr. Michal Grus (od 1. 8. 2017) 
 
Vzdělání: Gymnázium a sportovní škola, Praha 10 (1995); Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 
obor český jazyk – základy společenských věd (2004); Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 
státní rigorózní zkouška (2006) 
 
Praxe: Základní škola K Cihelně, Praha – Satalice, učitel (2002 - 2005); Církevní základní škola, 
České Budějovice, učitel (2005 – 2009); Gymnázium Česká, České Budějovice, učitel (2008 – 
2009); Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice, učitel (2009 – 2017). 
 
 
Zástupce ředitele pro pedagogiku: Mgr. Šárka Havelková (od 25. 9. 2015 do 31. 7. 2017 pověřena 
vedením školy v postavení statutárního zástupce ředitele) 
 
Vzdělání: Gymnázium Písek (1983); Pedagogická fakulta České Budějovice, obor matematika - 
fyzika (1988)  
 
Praxe: učitelka Střední odborné učiliště textilní Písek (1988-1998), učitelka; Střední lesnická škola 
v Písku (1998 – současnost), učitelka, od 1. 9. 2010 zástupce ředitele pro pedagogiku 
 
Další funkce: koordinátor ŠVP 
 
 
Zaměstnanci pověření vedením úseků či koordinací činnosti: 

• 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 
• školní metodik prevence:  Mgr. Lenka Ušatá 
• koordinátor environmentální výchovy:  Ing.  Jan Kukrál 

 
 
3.2. Pedagogičtí pracovníci 
 
3.2.1. Učitelé 
 
Počet učitelů zaměstnaných na plný úvazek  …………………………………………   18 osob 
- z toho počet učitelů vyučujících všeobecně-vzdělávací předměty ….……………    8 osob 
- z toho počet učitelů vyučujících odborné předměty   …………………………….  10 osob 
 
 
Průměrná délka pedagogické praxe učitelů školy …….……………………………..    23,7 roků 
Průměrný věk učitelů školy  …………………………………………………………    53,7 roků 
Podíl nekvalifikovaného vyučování – 1. pololetí .....................………………………     0  % 
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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. Pedagogové: 
 
BÍLEK Karel, Ing., lesní těžba, stroje a zařízení, těžební praxe, 33 
BLÁHOVEC  Bohumil,  Ing., Ph.D. myslivost, nauka o lese, ochrana lesa a životního prostředí, 

právní normy, nauka o práci, lesnická zoologie, pěstební praxe 41 
BOROVIČKA Jaroslav, Ing.,  odborná praxe, DPP 
BUŠINA František, Ing., Ph.D. pěstování lesa, pěstební praxe, nauka o lesním prostředí, úvod do 

studia, zadání absolventské práce, 27 
ČAPEK František, Ing. občanská nauka, strojnictví, základy ekologie, nauka o lese, praxe, lesnická 

botanika, lesnická zoologie, pěstování lesa, základy strojů a zařízení, práce s počítačem, těžba 
a doprava dříví, těžební a pěstební praxe, 12 

DAVID František, Ing., lesnická zoologie, ochrana lesa a životního prostředí, 42 
FRANCÁLEK Tomáš Ing., odborná praxe, 23 
HANUSOVÁ Marie, Mgr., anglický jazyk, dějepis, 36 
HAVELKOVÁ Šárka, Mgr., matematika, 28  
HOLKUP Jiří, Ing., lesnická botanika, 30 
HOMOLA Jan, Ing., odborný výcvik, technologie, ekonomika, myslivost, 7 
HOŠTIČKA Petr, Ing., řízení motorových vozidel, DPP 
HRDINA Václav, Ing., hospodářská úprava lesa, pěstování lesů, právní normy, statistika, 33 
CHOCHOLE Václav, odborný výcvik, praktická cvičení, 3 
KOTLÍN Václav, učitel odborného výcviku, (zkrácený úvazek), 15 
KŘÍŽEK Ladislav, Ing., ekonomika, ekonomika lesního hospodářství, občanská nauka, pěstební 

praxe, 33   
KUDLÁKOVÁ Jana, Mgr., německý jazyk, český jazyk, občanská nauka, 28 
KUKRÁL Jan, Ing., hospodářská úprava lesa, práce s počítačem, nauka o lesním prostředí, základy 

ekologie, ekologie lesa, 18 
MACHÁČEK Jan, Mgr., práce s počítačem,  fyzika, matematika, inf. a kom. technologie, 41 
MAŇÁK Jaroslav, Mgr., tělesná výchova, pěstební praxe, 43 
POLANSKÁ Lenka, Mgr. Ph.D., biologie, angličtina, cvičení z biologie, 13 
SCHROLLOVÁ Eva, Mgr., německý jazyk, český jazyk, občanská nauka, 25 
SKŘIVAN Zbyněk, Ing., nauka o lesním prostředí, stroje a zařízení, nauka o lese, lesnická 

geodézie, lesní stavby, pěstební a těžební praxe, občanská nauka21   
SLABA Rudolf, PhDr., tělesná výchova, pěstební praxe, 40 
SUMERAUEROVÁ Alena, Mgr., německý jazyk, chemie, 17 
ŠIMŮNEK Libor, PhDr., český jazyk, obč. nauka, psychologie práce, jednání s lidmi, 41 
ŤUPA Pavel, Bc., řízení motorových vozidel, DPP 
VAVŘÍK Milan, Mgr., anglický jazyk, 33 
VLČEK Václav, Ing., odborná praxe, 47 
ZÁLESKÝ Jiří, Mgr, matematika, práce s počítačem, informační a komunikační technologie, 8, do 

30. 6. 2017 
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3.2.3. Vychovatelé 
 
JAREŠ František, vychovatel  
JIRUŠOVÁ Iva, Ing. vychovatelka 
JONÁŠ Bedřich, Bc., vychovatel  
KOPKA Ivo Mgr., vychovatel, od 1. 9. 2015 
KOUBEK Milan, vychovatel 
MAŇÁK Radim, vychovatel 
UŠATÁ Lenka, Mgr. vedoucí vychovatel 
VRŇÁKOVÁ Veronika, vychovatelka, do 27. 8. 2017 
 
 
3.2.4. Ostatní (tj. administrativně-správní, hospodářští a provozní) zaměstnanci 
 
BARDOVÁ Štěpánka, kuchařka  
CAIS Pavel, správce sítě PC, koordinátor ICT 
CIRKLOVÁ Jana, administrativně-správní pracovnice ve školní jídelně (zkrácený úvazek + 

zkrácený úvazek uklízečka) 
ČADKOVÁ Miroslava, kuchařka  
DLABAČOVÁ Lucie, kuchařka (zkrácený úvazek)  
FOŘTOVÁ Martina, kuchařka (od 1. 7. 2017 zkrácený úvazek) 
FLACHSOVÁ Blanka, vrátná (zkrácený úvazek) 
FUČÍKOVÁ Jana, kuchařka 
GOMELSKÝ František, správce areálu a budov  
HABRAMOVÁ Jarmila, uklízečka (zkrácený úvazek) 
HADRAVOVÁ V ěra, uklízečka 
HANUSOVÁ Ludmila, kuchařka (zkrácený úvazek)  
KLIMEŠOVÁ Petra, Bc. mzdová účetní  
KOUBKOVÁ Zdenka, DiS., knihovnice (zkrácený úvazek), studijní referentka VOŠ do 31. 8. 2017 
KREJSOVÁ Iveta, kuchařka 
KŘÍŽEK Pavel, domovník  
LEGNEROVÁ Hana, uklízečka (zkrácený úvazek) 
MACHATÁ Pavla, asistentka ředitele + projekty 
MALEČEK Václav, školník 
MAŇÁK Jaroslav, Mgr., uklízeč (zkrácený úvazek) 
MAŠKOVÁ Pavlína, vedoucí školní jídelny 
NEČINOVÁ Dana, uklízečka (zkrácený úvazek)  
NĚMCOVÁ Ilona, vrátná (zkrácený úvazek) 
NOVÁKOVÁ V ěra, uklízečka (zkrácený úvazek) do15. 6. 2017 
SCHÁNĚLEC Jiří, noční vrátný  
SVOBODOVÁ Štěpánka, vedoucí provozně ekonomického úseku 
ŠVÁBOVÁ Šárka Ing, účetní (zkrácený úvazek) 
TARABA Milan, zahradník (zkrácený úvazek) od 7. 3. – do 7. 6. 2017, od 4. 9. do 30. 11. DPP 
TOMÁŠOVÁ Pavla, uklízečka (zkrácený úvazek) od 1. 11. 2016 plný úvazek 
ŽÁKOVÁ Pavla, uklízečka (zkrácený úvazek) 
 
 
Celkový počet zaměstnanců k 1. 1. 2017 – fyzických osob ………………..…63  
                                                                   - přepočtených osob ………………58,09  
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 
4.1. Střední lesnická škola  
 
4.1.1. Střední vzdělání s maturitou (obor vzdělávání 41-46-M/01 Lesnictví) 

Denní studium: 
 
Celkový počet přihlášených uchazečů ……………………...………… 78 

- z toho dívek …………………………………………...……..  22 
- z 9. ročníku ZŠ ………………………………………………. 76 
- odjinud ……………………………………………………...    2  

 
Celkový počet přijatých žáků (nastoupilo)…....……..……..…………. 57  

- z toho dívek …………………………………………..……… 17 
- z 9. ročníku ZŠ ……………………………………................. 54 
- odjinud ...................................................................................... 3 
 

 
4.1.2. Střední vzdělání s výučním listem (obor vzdělávání 41-56-H/01 Lesní mechanizátor) 
 
Denní studium:   

- počet přihlášených uchazečů .................................................... 27 
- celkem přijato (nastoupilo)....................................................... 15 

 
 
4.2. Vyšší odborná škola lesnická  

 
4.2.1. Denní studium  

 
Celkový počet přihlášených uchazečů ……….………………... 5 
- z toho dívek …………………………………..……………… 1  
 

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 + kombinované) 
  

Celkový počet přihlášených uchazečů ………...……………… 25  
- z toho žen…………………………………………………..… 8 

 
Celkový počet přijatých uchazečů ……………………………………. 23 

- z toho žen………. …………………………………………… 7 
- nastoupilo ke studiu ................................................................. 23 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a studentů 
 
5.1. Výsledky vzdělávání žáků střední lesnické školy 
 
5.1.1. Střední vzdělání s maturitou – 41-46-M/01 Lesnictví: (1/2 pololetí) 

  Třída  průměrný prospěch Vyznamenání prospěli neprospěli 

1.A 2,283 2,411 4 3 22 24 3 2 
1.B 2,012 2,107 1 3 29 27 - - 
2.A 2,269 2,153 3 4 21 25 6 - 
2.B 2,215 2,115 3 5 23 23 5 2 
3.A 2,343 2,336 - - 27 30 5 - 
3.B 2,574 2,344 - 1 22 30 10 1 
4.A 2,745 2,523 - - 18 22 5 - 
4.B 2,549 2,420 - - 18 25 8 - 

 
 
5.1.2. Střední vzdělání s výučním listem – 41-56-H/01 Lesní mechanizátor:  

  Třída  průměrný prospěch Vyznamenání prospěli Neprospěli 

1.C 2,186 2,267 1 1 11 12 - - 
2.C 2,314 2,063 - - 10 12 2 - 
3.C 2,299  1  12    

 
5.1.3. Přehled výchovných opatření ve školním roce 2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Výsledky vzdělávání studentů vyšší odborné školy lesnické   
 

  Třída  průměrný prospěch Vyznamenání prospěli neprospěli 

1.D 2,143 1,679 2 4 12 9 9 1 
2.D 1 2,086  4  12  2 
3.D 1,653 2,110 9 1 10 18 - - 

 
 
 
 
 
 

počet udělených pochval ředitele školy 8 23 
počet udělených pochval třídního učitele   119 20 
počet udělených důtek ředitele školy 6 5 
počet snížených známek z chování 3 3 
počet udělených důtek třídního učitele 18 15 
počet podmíněných vyloučení ze studia  2 
počet podmíněných vyloučení z ubytování v DM  1 
počet vyloučení z ubytování v DM  1 
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5.3. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek žáků střední lesnické školy: 
 

  Třída  průměrný prospěch Vyznamenání prospěli neprospěli 

4.A 2,645 1 14 7 
4.B 2,869 - 24 2 
3.C 2,333 2 10 - 

 
 

 
5. 4. Výsledky absolutoria studentů vyšší odborné školy lesnické: 

 
  Třída  průměrný prospěch Vyznamenání prospěli neprospěli 

3.D 1,769 5 12 2 
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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, myslivecká kuchyně, středoškolský klub Master team, sportovní – 
přístupná tělocvična, venkovní hřiště, posilovny, přístupné počítačové učebny mimo výuku). 

Ve škole je funkční projekt 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. 

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 povinnosti. Pomáhat žákům 
poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti při rozhodování o vlastním životě a budoucí 
profesní dráze. 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
7.1.  Studium při zaměstnání: 

 
• Mgr. Lenka Ušatá 

- Metodik prevence – Univerzita Karlova Praha – úspěšně ukončeno září 2016 
• Ing. František Čapek 

- doktorský studijní program Lesní inženýrství, obor Ochrana lesů a myslivost – ČZU Praha    
  fakulta lesnická a dřevařská 
- kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV České Budějovice 
 

 
7.2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP):  
 
Září 

- Zdravotní stav ulovené volně žijící zvěře, novela zákona o myslivosti, Státní veterinární 
správa ČR (Bláhovec, Bílek, Homola) 

- Školkařský den, Kaiser s.r.o., Nepomuk (Bušina, Hrdina) 
- Role udržitelného zemědělství při prosazování cílů udržitelného rozvoje a ochraně 

biodiverzity, VOŠ a SZEŠ Tábor (Kukrál) 
- Připravenost učitele a poradce na práci s mládeží, IVP ČZU Praha (Hrdina, Havelková) 
- Co a jak s kamenem, Přírodovědné muzeum Týn n./Vlt. (Bušina) 
- Možnosti a formy vzájemné spolupráce, Lesy ČR, s.p. (Vlček, Křížek) 
- Osvědčení – školní metodik prevence, UK Praha (Ušatá) 
- Školení - „FRESBEE“ - Praha (Maňák Radim) 

 
Říjen 

- Jedle bělokorá – páteř evropských lesů, VLS Horní Planá (Skřivan, Hrdina) 
- Venkov, rolník a válka ve střední Evropě novověku, UK Praha (Šimůnek) 
- COP, MZe Praha (Havelková) 
- Školení BOZP a PO, Jan Červenský Kluky (všichni) 
- Oborová skupina pro lesní hospodářství, Praha (Hrdina, Bušina) 
- Dopady bezzásahových zón na lesy Českého státu, regionální klima a hydrologii povodí, 

Lesy ČR, Třeboň (Bílek) 
- Rizikové chování dětí a mládeže, NIDV ČB (Sumerauerová, Ušatá) 
- Netolismus, gambling a kyberšikana, Arkáda Písek (Ušatá, Maňák Radim) 

 
Listopad 

- Word order and functional sentence perspective in English, Descartes Praha (Vavřík) 
- Maturitní zkoušky a přijímací zkoušky 2017, NIDV ČB (Havelková) 
- ANJ – strategie pro práci s dyslektiky, Descartes Praha (Vavřík) 
- Dějiny Československa 1945 – 1990, Descartes Praha (Hanusová) 
- Jiné dítě – problémový žák, Vzdělávací centrum ČB, s.r.o. (Sumerauerová) 
- M 144 Heuristické strategie, Descartes Praha (Záleský) 
- Podzimní dny EVVO, KÚ ČB (Kukrál) 
- Studená válka a mezinárodní vztahy ve 2. pol. 20. st., Descartes Praha (Hanusová) 
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- Ozbrojený útočník ve škole, KÚ JČ + PČR (Havelková, Sumerauerová, Ušatá) 
- Prevence tabakismu, Arkáda Písek (Ušatá) 

 
Prosinec 

- Husquarna Česko s.r.o. (Homola, Vlček) 
- Erasmus +, KÚ ČB – odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech 

Úřadu vlády ČR (Polanská, Bílek, Cais) 
 

Leden 
- Školení řidičů, Autoškola Váně, Písek  
- Významné choroby a škůdci včel, diagnostika nemocí, SOU včelařské, Slatiňany 

(David) 
- Aplikační technologie v ochraně lesa, ČLS Praha (David, Bušina, Skřivan) 

 
Únor 

- MatemaTech, Pedagogicá fakulta JČU (Záleský) 
- Setkání výchovných poradců a školních koordinátorů pro inkluzi, PPP Písek 

(Sumerauerová) 
- Aktuální problematika les. školkařství ČR, Sdružení les. školkařů ČR z.s. (Skřivan) 
- Setkání koordinátorů EVVO Jč kraje, KÚ ČB (Kukrál) 
- ITERSOFT – lesnické a geografické systémy, Vysoké Mýto (Hrdina) 
- Šablony pro SŠ 2017, KÚ ČB (Havelková) 

 
Březen 

- Harvestorový trenažer a těžebně dopravní stroje, Merimex s.r.o., Planá u Mar. Lázní 
(Kotlín, Chochole) 

- Kvalifikační studium na ředitele školy, NIDV ČB (Čapek) 
- Zaměstnanost a potřebnost absolventů lesnických škol. Sociální aspekty lesnického 

sektoru, ČLS, Hranice (Křížek, Sumerauerová) 
- Výroba sloupoviny ve výchovných a mýtních těžbách, Česká komora OLH z.s., Nový 

Rychnov (Francálek) 
- STOP šikaně ve škole, Seminaria Praha (Ušatá) 

 
Duben 

- Anglická literatura, Descartes Praha (Vavřík) 
- Jak překonat hlasovou krizi – technika hlasového projevu pro pedagogy, Zřetel – 

společnost pro vzdělání, ČB (Schrollová) 
- Prevence rizikového chování, KÚ ČB (Ušatá) 

 
Květen 

- Kvalifikační studium na ředitele školy, NIDV ČB (Čapek) 
- Školení řidičů referentských vozidel, Ing. Hoštička (všichni zaměstnanci školy, kteří 

jezdí se služebními vozidly) 
 
Červen 

- Chřadnutí jasanu v NPR Ransko, UHUL Brandýs n/Labem (David, Hrdina) 
- Kvalifikační studium na ředitele školy, NIDV ČB (Čapek) 
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- Hospodaření s půdou ve školkařských provozech, Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. 
(Skřivan) 

- Osvědčení – trenér kondičního posilování, Praha (Maňák Radim) 
 
Srpen 

- Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa, Portus Prachatice, o.p.s. (všichni 
pedagogičtí pracovníci) 

- Kyberkriminalita v praxi, Portus Prachatice, o.p.s. (všichni pedagogičtí pracovníci) 
 
 
7.3. Zvyšování kvalifikace ostatních zaměstnanců: 
 
2016  Kurz: Aplikace zákona o registru smluv     Svobodová  
  Seminář: Inventarizace a účetní závěrka u PO    Svobodová  
  Kurz: Aplikace DPH v roce 2016 u ÚSC a PO    Švábová  
  Seminář: PAM 31.04.        Klimešová  
2017  Poskyt. a účtování cest. náhrad 2017 a silnič. daň za 2016  Machatá  
  Školení: Změny v účetnictví a daních PO v r. 2017    Svobodová  
  Školení: hygienické minimum / školní jídelna      
  Mašková, Cirklová, Bardová, Čadková, Dlabačová, Hanusová, Fořtová, Krejsová 
  Školení topičů NTL kotelen, školení obsluh tlakových nádob 
  Maleček, P. Křížek, Gomelský  
  Kurz: Účetnictví příspěvkových organizací     Svobodová 
 



18 
 

 
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 
8.1. Vzdělávací akce pro žáky školy: 

 
• Státní rostlinolékařské zkoušky 
• Zdravotní stav ulovené volně žijící zvěře, novela zákona o myslivosti 
• Školkařský den – KAISER, s.r.o. 
• Chemické prostředky v lesním hospodářství 
• Státní rostlinolékařské zkoušky 
• Kurz řízkování 
• Vliv prostředí na kvalitu a kondici srnčí zvěře 
• Kurz vegetativního rozmnožování rostlin (řízkování) 

 
8.2. Školení a kvalifikační zkoušky pro cizí: 

 
8.2.1. Myslivecké zkoušky:  

• Zkoušky z myslivosti a zkoušky pro myslivecké hospodáře celkem úspěšně vykonalo 59 
uchazečů. 

 
8.2.2. Ostatní 

• Státní rostlinolékařská správa – potravinářská inspekce, veterinární správa 
• Program rozvoje venkova 2014-2020 
• SVOL 
• Semináře ZIF 
• Program rozvoje venkova-priority a opatření pro LH, UZEI 
• Jak na to, aneb senioři na internetu v bezpečí – počítačové kursy 
• Myslivecké zkoušky Vodňany 
• Kurzy – profesní kvalifikace - celkem 6 kurzů absolvovalo 25 uchazečů 

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

Předmětové komise pracují systematicky, scházejí se podle potřeby, projednávají plnění a 
návrhy změn v ŠVP 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, Ing. Homola 

 
Ing. Václav Vlček - výbor Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých, 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 – předseda ekonomické komise a místopředseda Okresního mysliveckého 
spolku ČMMJ Písek, předseda dozorčí rady Českomoravské myslivecké jednoty, člen 
dozorčí rady Jihočeské společnosti pro ochranu přírody a myslivost 

Ing. František Čapek - Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých, akreditovaný 
poradce ministerstva zemědělství pro lesní hospodářství 
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8.4. Publikační činnost učitelů školy: 
 
Ing. František Čapek 
Čapek, Nováková, Kořánová, Begall, Malkemper, Pleskač, Červený, Hart, Hartová, 
Husinec, Burda: Direction indicator and magnetic compass-aided tracking of the sun by 
flamingos? Folia Zoologica 
Články v tisku o aktivitách žáků a akcích školy (Písecký deník) 
 

8.5. Zahraniční pobyty učitelů a žáků školy:  
• odborná exkurze žáků 4. ročníků a 4 doprovázejících osob na odbornou exkurzi do Francie, 

Švýcarska, Německa (září 2016) 
• odborná exkurze skupiny žáků 4. ročníků a 3 doprovázejících osob do Zespól Szkól Lesnych 

v Bialowiezi, Polsko (září 2016) 
• 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 2017). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.6. Činnost žáků školy mimo vyučování  
 
 Žákovská rada  
Pravidelně se scházela po celý školní rok, 1x měsíčně. 
 
Žákovský časopis „Samorost“  
Ve školním roce 2016/17 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. Ve školním roce 2016/2017 získal 1. místo 
v soutěži školních novin a časopisů v kategorii studenti středních škol. 
 
Žákovský klub „Master Team“ 
„Master Team“ = Monopol na dobrou zábavu, Atraktivní filmy na videu, Spousta legračních 
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 
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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.  
 
Přehled hlavních akcí Master Teamu za školní rok 2016-17 (Mgr. Milan Vavřík) 
 
ZÁŘÍ – úvodní seznamovací a adaptační klubový večer pro žáky 1. ročníků, “angličtina bez hranic” 
– společné odpoledne se stážisty z Portugalska a Číny, ŘÍJEN – beseda s PhDr. Jiřím Práškem – 
Písek, jak ho (ne)znáte, křeslo pro hosta: ing. Vlček – Skandinávie – vyprávění s promítáním 
diapozitivů, LISTOPAD – slavnostní přijímání 1. ročníku do lesnického cechu, křeslo pro hosta – 
Dobrovolníkem v Indii – Mgr. Jiří Záleský, vědomostní soutěž o Písku a lesnických školách, 
PROSINEC – premiéra videozáznamu z Pasování a „mysliveckého soudu“ 1. ročníku, návštěva 
divadelního představení v angličtině – Praha: Charles Dickens: A Christmas Carol + prohlídka 
Staroměstské radnice s průvodcem, LEDEN – křeslo pro hosta: Petr Kajman – Půl roku v 
Antarktidě – vyprávění a promítání diapozitivů, soutěž o myslivosti, výstava fotografií a 
dokumentů:  Písek – město v moři lesů, ÚNOR – návštěva divadelního představení v angličtině – 
Praha – English History – Part I, křeslo pro hosta: Na co ze svých cest nikdy nezapomenu - Mgr. 
Vavřík, vyprávění + ukázky na videu, BŘEZEN – křeslo pro hosta – PhDr. Rudolf Slaba – Bolívie 
– vyprávění nejen o kaktusech spojené s promítáním diapozitivů, DUBEN – vědomostní soutěž Co 
víš o anglicky mluvících zemích, výstava Klubu mladých cestovatelů – Ohlédnutí za 20 
zahraničními expedicemi 1995-2016, KVĚTEN – návštěva divadelního představení v angličtině – 
Praha – English History – Part II + návštěva Židovského muzea Praha s místním průvodcem, 
ČERVEN – vědomostní soutěž o zemích EU, závěrečný Klubový večer 25. klubové sezóny. 
 
 
Kroužky p ři domově mládeže: 
 
Střelecký kroužek-broky 

Střelecký kroužek byl zahájen 22. 9. 2016 a přihlásilo se do něj 8 žáků, dva žáci ze třetího 
ročníku, dva z druhého a čtyři z prvního. V průběhu školního roku se do kroužku přihlásilo dalších 
17 žáků. Vzhledem k omezenému počtu míst se žáci museli pravidelně střídat. Žáci se po přihlášení 
do kroužku a zaplacení příspěvku 500,-Kč stávají zároveň členy střeleckého klubu píseckých hor. 
Díky dotacím se podařilo zakoupit dvě kvalitní brokové kozlice Browning. 

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 
pozorováním 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, lovecký parcour a trap. Od střelby na jednotlivé terče se žáci postupně zlepšovali, až byli 
schopni trefovat dvojstřely prakticky na všech stanovištích. 

Největší zlepšení bylo pochopitelně vidět u těch žáků, kteří kroužek navštěvovali pravidelně. 
Začátkem dubna se žáci František Homolka, Daniel Kaprál, Roman Prokeš, Daniel Donda, Jan 
Matulka, Michal Blažek a Matěj Škrleta zúčastnili soutěže O pohár rektora ČZU. Závodem měli 
hlavně získat zkušenosti, ale zároveň dosáhli i dobrých výsledků. Jan Matulka zvítězil, Roman 
Prokeš byl třetí, František Homolka čtvrtý, Daniel Kaprál pátý, Daniel Donda sedmý, Michal 
Blažek devátý a Matěj Škrleta třináctý.  
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Střelecký kroužek-vzduchovka 

Střelecký kroužek byl zahájen 19. 9. 2016. V průběhu školního roku se počty zapsaných žáků 
měnily, celkem prošlo kroužkem 35 žáků prvních a druhých ročníků. Asi 15 žáků navštěvovalo 
kroužek po celý školní rok.  

Od začátku školního roku 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. Splněním dalšího výkonnostního limitu (120bodů) se žáci mohli propracovat i ke 
střelbě zbraní TAU 200 a začít se věnovat pouze střelbě na běžící terč. Žádný z žáků však tento 
limit nesplnil, pro příští rok bude nutné snížení bodové hranice. S touto zbraní tedy střílel pouze 
Vojtěch Velíšek, který pokračoval v tréninku z minulého roku. Činnost kroužku byla ukončena 21. 
6. 2017 a v průběhu školního roku se uskutečnil celkem 48x. 
 
Myslivecký kroužek 

Kroužek myslivosti začal začátkem školního roku v září. Probíhal v závislosti na počasí, roční 
době a možnostem polesí v průměru 1x za 14 dní. V úvodní hodině byli žáci seznámeni se zásadami 
bezpečnosti při kroužku. Kroužek navštěvovala během školního roku řada studentů. Po počátečním 
nadšení se postupem času vytřídilo 6 studentů s vážným zájmem o kroužek. Během kroužku byla 
zvyšována manuální zručnost žáků stavbou mysliveckých zařízení a preparací srnčích trofejí. V 
žácích bylo zvyšováno povědomí o zvěři a tradicích myslivosti.  

Vždy pracovali ochotně a se zájmem učit se novým věcem. 
 
Kynologický kroužek 

Práce kynologického kroužku započala již v listopadu 2016 úvodní poradou a vytvořením skupin 
pro práci na poli lovecké kynologie.  Počáteční stav členů kroužku byl velice překvapivý počtem 30 
studentů. Bohužel jak se ukázalo, jen někteří chtěli pracovat a získávat nové zkušenosti. Při 
přípravných pracích na novém psinci, kdy se natírali a opravovali staré kotce, se začalo oddělovat 
zrno od plev. Zde a následně na jaře, kdy se čistila umělá nora v arboretu, se ukázalo, kdo má zájem 
pracovat v rámci kroužku na poli lovecké kynologie a kdo má kroužek jen jako zástěrku na ukrácení 
volného času. V březnu 2017 jsme již pracovali se skupinou věrných členů na praktických 
nácvicích na zkoušky vloh v honitbách MS Jehnědno. Nacvičovaly se také předváděcí ukázky na 
prestižní akce na podporu SLŠ. Počátkem června naše kynologické úsilí vyvrcholilo předvedením 
psích svěřenců některých členů na jarních zkouškách vloh a jejich úspěšným zakončením. Jen v 
krátkosti několik členů kynologického kroužku J. Drozdová – ang. kokršpaněl - III. cena, Kolář – 
německý křepelák – II. cena, Pelíšek – borderteriér – I. cena, Šípová- německý lovecký teriér – I. 
cena. Výsledky snad utvrdí jejich snažení na poli lovecké kynologie a budou takto pokračovat dál.  
Velice povedly nácviky na umělé noře na Živci a pejsci jsou připraveni na následné zkoušky v 
norování a za to patří dík panu Jarešovi a panu Kurfiřtovi. Dále se uskutečnila 22. 6. 2017 velmi 
podařená akce v domově seniorů, která měla velký ohlas a všem se líbila. Za to je třeba poděkovat 
členům kynologického kroužku a trubačům v čele s Danem Dondou. Záměrem kroužku je vychovat 
z žáků kynology, kteří budou nejen dobře reprezentovat školu, ale naučí se pečovat o své psy.  
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Volejbalový kroužek 

Volejbalový kroužek zahájil svoji činnost 3. října a probíhal pravidelně každé pondělí od 17,30 
do 19,00.  

Do volejbalového kroužku se přihlásilo dvacet žákyň a žáků z 1. až 4. ročníku VOŠL a SLŠ B. 
Schwarzenberga Písek. Členové kroužku byli v úvodní hodině poučeni o zásadách bezpečnosti při 
pobytu v tělocvičně a nošení vhodného sportovního oděvu a obutí do prostor tělocvičny. Zájemci o 
činnost volejbalového kroužku se našli ve všech ročnících střední školy. Zhruba 20 studentů a žáků 
vytvořilo pravidelnou základnu volejbalového týmu a další studenti docházeli na kroužek 
nepravidelně dle svých časových možností. Studenti čtvrtých ročníků ukončili svoji docházku po 
absolvování maturitní zkoušky, ostatní volejbalisté navštěvovali kroužek ještě v měsíci červnu.  

V rámci volejbalového kroužku jsme poměřili síly také se soupeři z ostatních škol v rámci 
přátelského utkání s DM Sovova dne 5. 4. 2017. Následně byl 3. května 2017 zorganizován turnaj 
mezi třemi DM v Písku, který proběhl v naší tělocvičně. Na turnaji jsme předvedli velmi pěkný 
sportovní výkon a přesvědčivě jej vyhráli. Pro zpestření činnosti v letošním roce bylo zamluveno 
beach-volejbalové hřiště v blízkosti školy, na kterém 14. června 2017 proběhla závěrečná hodina 
našeho kroužku za velké účasti nadšených volejbalistů. 
 
Posilovna 

Posilovna byla v druhém pololetí otevřena každý školní den od 17,30 do 19,00 a od 20,00 do 
21,00 pod dozorem kvalifikovaného fitness instruktora. 

Většina žáků cvičila podle svých připravených posilovacích plánů a docházelo pouze k radám 
ohledně správného provedení jednotlivých cviků, popřípadě návrhy na obměnu cviků a zařazení do 
posilovací skladby žáků cviků nových. Několik žáků začalo posilovnu navštěvovat od začátku a 
bylo nutné je základně vyšetřit a připravit pro ně posilovací plán pro zpevnění hlubokých svalů těla 
tzv. core a na protažení příslušných svalových partií. 
 
Lezecký kroužek 

Kroužek lezení probíhal přibližně jednou za tři týdny v lezeckém centru LezeTop v areálu Jitex. 
Někteří žáci se učili lezení od úplných začátků a postupně se všemu naučili. Žáci se nejdříve naučili 
lézt a jistit své partnery ve stylu toprope (lezec je jištěn pomocí lana shora, které prochází jištěním 
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nad lezcem). Postupně jak se žáci zlepšovali, začali lézt těžší cesty a učili se jistit a lézt jako 
prvolezci (lezec je jištěn pomocí lana zdola, začíná pod cestou a postupně se jistí do připravených 
karabin - expresek). Žáci se zároveň učili a padat a chytat pády tak, aby vše bylo kontrolované a 
bezpečné. V průběhu roku si žáci měli možnost zkusit i aktivity blízké lezení, jako je například obří 
houpačka, slackline atp. 
 
Fotografický kroužek  

Kroužek zahájil svoji činnost úvodní schůzkou 8. října 2016 za účasti pěti zájemců. Nejprve byli 
seznámeni s náplní fotografického kroužku a také se školním fotoaparátem, který má kroužek k 
dispozici. Jedná se o ultrazoom Kodak EasyShare Z740 s rozlišením 5 megapixelů a manuálním 
ovládáním. V průběhu roku jsme do kroužku obdrželi ještě jeden fotoaparát staršího typu. S členy 
kroužku jsme probrali jejich zkušenosti s fotografováním, jaký přístroj mají momentálně k dispozici 
a jaké zajímavé snímky se jim podařily o prázdninách. Náplň kroužku tvořily část teoretická 
(seznamování členů se základy fotografování a jednotlivými funkcemi fotoaparátu dle potřeby 
členů kroužku a část praktická (fotografování různých akcí školy nebo vycházky a výjezdy 
zaměřené na fotografování). 

V rámci kroužku jsme společně fotografovali na večerní vycházce noční Písek a jeho historické 
hradby, náměstí, věž a další náměty. Samostatně fotili fotografie na téma zimní příroda, můj pes, 
živá příroda a sportovní fotografie. Všechny fotografie jsem si prohlédla a společně s autory 
zhodnotila. Část vytvořených fotografií byla použita ve fotogalerii na internetových stránkách 
školy. 
 
Kroužek pečení a tvoření 

Kroužek pečení a tvoření zahájil svoji činnost 5. 10. 2016. Probíhal pravidelně, jednou za čtrnáct 
dní ve čtvrtek od 15,00 do 17,00. V úvodní hodině byli žáci seznámeni se zásadami bezpečnosti při 
práci s elektrickými spotřebiči, ostrými předměty a vybavením kuchyně. Kroužek navštěvovalo šest 
žáků třetího ročníku. Na každé hodině se naučili nové sladké i slané recepty a vyzkoušeli si různé 
jiné dovednosti. Upečené pokrmy si vždy s chutí snědli a vytvořené výrobky odnesli s sebou spolu s 
recepty. V rámci činnosti kroužku jsme zajistily přípravu a servírování sladkých i slaných pokrmů 
na slavnostním zahájení chovatelské přehlídky trofejí v aule školy. Žáci pracovali ochotně a se 
zájmem učit se novým věcem. 
 
Sportovní kroužek 

Cílem kroužku byl rozvoj pohybových dovedností, morálně volních vlastností, zvyšování 
fyzické kondice a rozvoj zdravého životního stylu mládeže. Kroužek probíhal formou mezitřídních 
a skupinových turnajů. Většina turnajů probíhala ideálně v tělocvičně, která až do května není 
závislá na rozmarech počasí. Materiálně byl kroužek zabezpečen z inventáře kabinetu DM. 

 Během měsíců září – února se uskutečnil mezitřídní turnaj v nohejbalu, kterého účastnilo 5 týmů 
(24 žáků, 14 zápasů, vítězný tým 3. B - Tesař, Řezník, MarešJ., Pražák) a turnaj ve florbalu 7 týmů 
(48 žáků, 21 utkání, vítězný tým 1. A). Nejlepší střelec Škrleta M. 14 gólů. V prosinci proběhl 
Vánoční šachový turnaj - 8 hráčů, 28 her, vítěz - Cvak Sáva 3. A. Od února až do dubna probíhal 
turnaj v sálové kopané 5 mužstev (36 žáků, 15 utkání, vítězný tým 1. A, nejlepší střelec Mls M. 1. 
A). Od února do dubna probíhal turnaj ve volejbalu, kterého se účastnilo 7 družstev (56 žáků, 21 
utkání, vítězný tým, nejzkušenější 4. AB). V květnu začal turnaj v kopané na venkovním hřišti, ve 
kterém hraje 5 družstev. Mezi třídami byla sportovně nejúspěšnější třídou 1. A před 3.B. 

Vybraní žáci se úspěšně zúčastnili okresního finále středoškolských her pořádaných ASŠK a 
DDM Písek v sálové kopané, kde vybojovali 1. místo z 9 středních škol a učilišť Písecka. Ve 
florbalu 5. místo a v poháru Josefa Masopusta 4. místo. V zápolení mezi píseckými Domovy 
mládeže vyhráli turnaj v nohejbalu, kterého jsme byli 4. 4. 2017 pořadateli. V turnaji ve florbalu 
byli na1. místě a sálové kopané 2. místě. Turnaje se sehráli v tělocvičně SOU Písek. 

 Stálý zájem o tuto formu sportovního vyžití přispěl k smysluplnému trávení volného času žáků. 
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Kroužek myslivecké kuchyně 
Vedení zájmového kroužku při domově mládeže – myslivecká kuchyně, bylo zahájeno prvním 

setkáním dne 6. 10. 2016. V tomto školním roce se do zájmového kroužku přihlásilo celkem 5 
studentů. První setkání se týkalo zejména seznámení se s předpisy k zajištění bezpečnosti na 
ochranu zdraví při práci a stanovení si termínů konání kroužku. Jako termín byl stanoven stejně 
jako v loňském školním roce čtvrtek, a to jednou za 14 dnů. 

b/ Zájmového kroužku se pravidelně účastnili čtyři studenti, kteří projevovali značný zájem o 
vaření a vytváření pokrmů v režii vlastní kreativity. Na konci každého setkání jsme se vždy 
domluvili a stanovili si technologickou úpravu pokrmů na příští vaření, a to s ohledem dle možností 
daných surovin. Studenti si vyzkoušeli přípravu jak sladkých, tak slaných pokrmů, přičemž zcela 
určitě stojí za zmínku, opět pochválit studenty za jejich snahu, naučit se novým věcem v oblasti 
gastronomie. 

c/ Samotné vaření probíhalo v prostorách školní kuchyňky. Stolničení jsme v tomto roce měli 
možnost vyzkoušet prakticky, a to formou přípravy a obsluhy rautu pro okresní Myslivecký spolek 
Písek. V listopadu loňského roku jsme se zúčastnili každoroční gastronomické soutěže „Jihočeský 
kapr 2016“ v kategorii juniorů. Náš kroužek reprezentoval Jan VRZAL, který zde získal krásné třetí 
místo, a to v poměrně silné konkurenci jedenácti již zkušenějších soupeřů. V tomto roce jsme 
činnost kroužku ukončili dne 18. 5. 2017. V příštím školním roce máme se studenty v plánu nadále 
pokračovat v této činnosti. 
 

  
Zvěřinový steak se šťouchanými bramborami,  Ragú z divočáka s domácími bramborovými 
dušenou zeleninou a sázeným vejcem noky 

 
 
Gastronomická soutěž „Jihočeský kapr 2016“ v Českých Budějovicích 
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Kroužek ochránců přírody 

Žáci zájmového kroužku byli seznámeni s nutností ochrany životního prostředí, přírody jako 
celku. V rámci činnosti kroužku byla uskutečněna návštěva Prácheňského muzea – přírodovědná 
sekce - s přednáškou RNDr. Jiřího Šebestiána. 

Kroužek Ochránci přírody zahájil činnost v druhém pololetí školního roku 2016/2017. Do 
kroužku se přihlásilo šest žáků, postupně se přihlašovali další a v červnu byla účast v kroužku 
dvanáct žáků.  V zimním období se studenti seznamovali s ochranou přírody na klubovně VOŠ, v 
Arboretu a na vycházkách kolem školy. V březnu studenti absolvovali besedu Ing. Vlčka na téma: 
„Ptáci v lese“. Další beseda byla na téma: Ekologie třídění odpadů prezentovaná Ing. Kukrálem. 
Praktickou činností studenti absolvovali projekt „Ukliďme svět“. Byli rozděleni do dvou skupin a 
uklízeli pravý a levý břeh řeky Otavy. Zájem studentů o téma ochrany přírody nás potěšil. V příštím 
školním roce bychom rádi pokračovali včetně námětů navržených studenty. 
 
Turistický kroužek 

Hlavním cílem kroužku bylo seznámit žáky s historií města Písku, navštívit historické památky a 
zajímavá místa v Písku a okolí, postupně se zaměřit i na jiná města a obce jako například 
Strakonice, Protivín a další 

Kroužek zahájil svoji činnost 26. 9. 2016. Probíhal nepravidelně v návaznosti na rozvrh žáků, 
možnosti vychovatelů a počasí. Žáci byli vždy podrobně a s dostatečným předstihem seznámeni s 
programem jednotlivých výletů. Do kroužku bylo zapsáno celkem 26 žáků. Jednotlivých výletů se 
zúčastnila vždy různě početná skupinka žáků. O účasti na jednotlivých výletech rozhodovala 
atraktivita navštívených míst. Žáci se vždy chovali velice slušně a dělali dobré jméno škole.  
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9. Hospodaření školy v r. 2016 
 
9. Hospodaření školy v r. 2016     

9.1 PŘÍJMY     

9.1.1. Výnosy hlavní činnosti celkem         39 239    tis. Kč 

  Z toho:     

  a) poplatky od studentů, žáků a jejich rodičů           5 005    tis. Kč 

  b) příspěvek ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) na přímé náklady výuky         22 542    tis. Kč 

(P) - ve střední škole - s maturitní zkouškou         12 394    tis. Kč 

  - ve střední škole - s výučním listem           1 835    tis. Kč 

  - ve vyšší odborné škole lesnické           1 624    tis. Kč 

  - na činnost domova mládeže           4 749    tis. Kč 

  - na činnost školní kuchyně           1 940    tis. Kč 

  c) příspěvek z rozpočtu Kraje Jihočeského na provozní náklady           6 793    tis. Kč 

(N) - na provoz střední školy - s MZ           3 283    tis. Kč 

  - na provoz střední školy - s výučním listem              968    tis. Kč 

  - ve vyšší odborné škole lesnické              419    tis. Kč 

  - na provoz domova mládeže              954    tis. Kč 

  - na provoz školní kuchyně           1 169    tis. Kč 

  d) projekty OPVK                    -    tis. Kč 

  e) projekty ROP                    -    tis. Kč 

  f) dotace UZ-33352,, UZ 33038              522    tis. Kč 

  g) ostatní výnosy hlavní činnosti              127    tis. Kč 

  h) výnosy z prodeje služeb bez poplatků od žáků           1 037    tis. Kč 

  ch) výnosy z pronájmu              393    tis. Kč 

  i) čerpání fondů na krytí nákladů           1 695    tis. Kč 

  j) investiční dotace (rozpouštění z účtu 403)              984    tis. Kč 

  k) finanční výnosy - úroky, kurzové zisky                   4    tis. Kč 

  l) příspěvek Úřad práce                 85    tis. Kč 

  m) výnosy z prodeje vlast. výrobků                    -    tis. Kč 

  n) výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku                 29    tis. Kč 

  o) úrok z prodlení, náhrada soudních poplatků                 23    tis. Kč 

9.1.2. Výnosy z doplňkové (hospodářské) činnosti celkem              959    tis. Kč 

  Z toho:     

  - výnosy z ubytovacích a stravovacích služeb              664    tis. Kč 

  - výnosy z ostatních prací a služeb              295    tis. Kč 

9.2. VÝDAJE     

9.2.1. Investiční výdaje celkem           5 439    tis. Kč 

  Použito na:     

  -  údržba arboreta, omítky SŠ, opravy po havárii vody              567    tis. Kč 

  - TZ komunikace a povrch u NDM, EZS II. etapa           1 921    tis. Kč 

  - myčka, bojler              238    tis. Kč 

  - TZ psinec              710    tis. Kč 

  - TZ tělocvičny, ŠJ (optika)                 89    tis. Kč 

  - COP (10% spoluúčast - simulátor harv., brokovnice, mikroskop, spektr.)           1 815    tis. Kč 

  - TZ kamer. systém                 62    tis. Kč 

  - úprava PC - výsledný koef. DPH                 37    tis. Kč 

9.2.2. Neinvestiční výdaje celkem         39 716    tis. Kč 

  - neinvestiční výdaje hlavní činnosti         39 068    tis. Kč 
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  - neinvestiční výdaje doplňkové činnosti              648    tis. Kč 

9.3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (po zdanění) r. 2016:     

  - v hlavní činnosti              171    tis. Kč 

  - v doplňkové (vedlejší) činnosti              311    tis. Kč 

  Hospodářský výsledek celkem:              482    tis. Kč 

 
Hospodářský výsledek ve výši 482 743,29Kč byl vedením školy navržen k rozdělení do fondů 
a to, 282 743,29 Kč do fondu odměn a 200 000,- Kč do rezervního fondu. Usnesením Rady 
Jihočeského kraje č.459/2017/RK-14 ze dne 4. 5. 2017 byly příděly do fondů schváleny. 
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10. Kontrolní činnost ve škole 
 
Ve škole vykonaly kontroly následující kontrolní instituce:   

 
       • Audit HACCP – objektivní posouzení funkčnosti a účinnosti systému bezpečnosti potravin 
(HACCP) a návrh zlepšení stávající správné výrobní a hygienické praxe.  
• ROP jihozápad – administrativní kontrola projektu Zvýšení kvality vzdělávání zavedením 
nových technologií do výuky (období 21. 10. 2015 -20. 10. 2016) - při kontrole MZU nebyly ze 
strany poskytovatele dotace zjištěny žádné nedostatky a nebyla udělena žádná nápravná opatření. 
• Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje – kontrola plnění povinností držitele zbrojní 
licence podle zákona č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu a zvláštních právních předpisů 
vydaných k jeho provedení (Nařízení vlády č. 338/2002 Sb, vyhláška MV č. 115/2014 Sb.) – nebylo 
zjištěno žádné porušení zákona o zbraních, ani zvláštních právních předpisů vydaných k jejich 
provedení. 
• Čuka Luboš, servis požární ochrany – kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování 
vodou podle §7 ost. 4 vyhlášky MV ČR č. 246/01 Sb., a navazující ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3. 
Výsledek zkoušky – hadicový systém a naměřené hodnoty odpovídají požadavkům ČSN 73 0873 a 
ČSN  EN 671-3. 
• Čuka Luboš, servis požární ochrany – kontrola hasicích přístrojů 
• Česká školní inspekce – kontrola dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – v kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení právních předpisů.  
• Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj – kontrola byla provedena podle zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole a podle § 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb., a § 16 odst. 4 zákona č. 
110/1997 Sb. – kontrola provozovny stravovacích služeb – školní jídelny. Při kontrole byl vyplněn 
kontrolní list. 
• Státní okresní archiv Písek – kontrola prostorových podmínek umístění spisovny dle § 68 
odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  
 
Z provedených kontrol nebyla naší organizaci uložena žádná sankce za porušení rozpočtové kázně 
ani nebylo vyměřeno penále nebo pokuta. Drobné závady zjištěné kontrolami byly vždy ve 
stanoveném termínu odstraněny.  
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

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

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
• Nabídka vzdělávacích programů vzniklých v rámci projektu UNIV – práce s 

motorovou pilou, přibližování dříví traktory, příprava pro výkon funkce odborného 
lesního hospodáře, péče o městskou zeleň, pěstování rychle rostoucích dřevin pro 
energetické využití. 

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

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

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

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

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

ověřování a uznávání dalšího vzdělávání v těchto dílčích kvalifikacích: Pěstební 
činnost a ochrana lesa, Těžební činnost, Doprava dříví, Krajinář, Těžba dříví 
těžebně dopravními stroji. 

• 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, 
Posuzování a hodnocení trofejí dle CIC 
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13. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

• Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 
 - reg. č. CZ.1.07/1.3.06/02.0002 DVPP - Environmentální výchova v praxi –   

       realizovaná od ledna 2010 – projekt ukončen k 31. 6. 2012. V současné době    
       probíhá tzv. udržitelnost projektu, která je pětiletá.  
 
• OP VVV - Šablony 
       - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006662 – Lesnické školy Písek=Moderní výuka -  
       743 394,- Kč, projekt schválen a bude realizován od 1. 10. 2017  
 
• ROP Jihozápad 

- reg. č. CZ.1.14/2.4.00/19.02575: Zvýšení kvality vzdělávání zavedením nových 
technologií do výuky – v současné době probíhá tzv. udržitelnost projektu, která je 
sedmiletá 
 

• OPŽP 

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

 
• Granty a příspěvky Jihočeského kraje  

Podpora programů prevence kriminality ve školství – „Prevence kyberšikany 
na Lesnických školách v Písku – projekt schválen a realizuje se  (finanční podpora 
ve výši 33 000,- Kč) 
 
Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť – „Oprava šaten a chodby v budově 
tělocvičny“– projekt schválen, zrealizován a úspěšně ukončen (finanční podpora 
ve výši 117 000,-Kč 
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• LČR Nadační a grantová služba 
Mimoškolní zájmová činnost – Středisko praxe na Lesnických školách v Písku – 
podpořeno 44 540,- Kč, projekt se realizuje 
 

• ERASMUS + 
Projekt Lesnicko – ekologické principy hospodaření v přírodě a ochrana 
přírodního prostředí – projekt podán, neschválen 
 

• IROP – integrovaný regionální operační program 
„Středisko praxe – Lesnická škola Písek“ s celkovým rozpočtem 3 371 681,48 s 
DPH  - projekt schválen a realizuje se 
 „Modernizace síťové infrastruktury a výukových učeben“ s celkovým rozpočtem 
3 836 506,19 s DPH – projekt schválen a realizuje se  
 
 

• Centrum odborné přípravy – Škola byla vybrána Ministerstvem zemědělství 
jako jedna z 30 škol z celé republiky a ustanoveni Centrem odborné přípravy 
s finanční podporou 1 666 000,- Kč. V rámci toho byl realizován nákup 
harvestorového trenažéru, který tak významně doplnil praktickou část výuky a 
navázal na již zakoupený probírkový harvestor a vyvážecí soupravu. Ostatní 
zakoupené učební pomůcky jsou např.  analyzátor indexu listové plochy, 
mikroskop, spektrometr, bezodtahová digestoř do chemické laboratoře či 
brokovnice pro výuku myslivosti. Po odborné stránce se tak rozšiřuje zázemí 
výuky jednotlivých oborů.  
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14. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Krajské školní hospodářství České Budějovice – 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 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. 
Praxe – šk. rok 2016/17 
 

1. ročníky – 4 týdny   →   1 týden arboretum (od 5. 9. 2016) 
 

 3 týdny  ostatní  pěstební práce    5.9. -  9. 9. –   1. A   
  
 + výsadba stromu 
 12.9. - 16. 9. – 1. B     
 
 školka    20. 3. - 24. 3. -  1. A   
 

                                                                                    27. 3. - 31. 3. – 1. B  
 
 zalesňování                   3. 4. – 7. 4. – 1. A    
 

         10.4-12. 4. 18. 4. - 19. 4. – 1. B  
 

2. ročníky – 6 týdnů            2 týdny – MYS (od 5. 9. 2016) 
 
 
           4 týdny                                         zalesňování                     19. 9. – 23. 9  2. A        
                                                                                                 3. 10. – 7. 10. 2. B   

 
 školky       24. 4. – 28. 4.  – 2. A   
 
                                              24. 4. – 28. 4. – 2. B   
 zalesňování cizí   
       15. – 19. 5. – 2. A
                                         
                  22. 5. -  26.  5. – 2. B  
  
  
 UPt    5. 6. – 9. 6.  – 2. A  
  

 
                       19. 6. – 23. 6. – 2. B  
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3. ročníky  - 6 týdnů    2 týdny individuální PP (15. 5. – 26. 5. 2017, popř. dle maturitních                        

                                                                                                                             zkoušek)  
 
 
 
 2 týdny těžební praxe   3. A – 6. 2. – 17. 2. 2017   
                                                                                                                                             
 3. B – 27. 2. - 10. 3. 2017 
                                                                                                  1. týden - prořezávky  (pěstitel) – 3. A, 3. B 
   
               2. týden - mýtní těžba – 3. A, 3. B 
  
 
 
 
                                       
                                                            2 týdny PIP – (Vlček) od 10. 10. 2016 
 
 
4. ročníky          3 týdny  PIP– od 12. 9. 2016 
 
 
   Komplexní příklad  4. B – 18. 4,19. 4., 21.4. 
 odevzdání  24. 4. 2017 
              
 zkouška  26. 4. 2017 
 
                   4. A – 3. 4. – 5. 4. 2017 
 odevzdání  7. 4. 2017 
            
 zkouška  12. 4. 2017 
 
 
 
Uzavřené 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 a CHKO Šumava, Vimperk 
• Školní podnik Křtiny, Mendelova univerzita Brno 
• Domažlické městské lesy spol. s r. o 
• Wotan Forest, a.s., Bažantnice Radany 
• Agrofinance CZ, a.s., Divize Bažantnice Hluboká nad Vltavou 
• další lesnické subjekty, u nichž probíhají individuální praxe žáků 

 
     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.  
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Spolupráce s lesnickými a dřevařskými firmami probíhá především: 
a) při zajišťování odborné praxe nebo odborného výcviku na reálných pracovištích, 
b) při závěrečných zkouškách nebo profilové části maturitní zkoušky, 
c) při uskutečňování dalších aktivit školy – exkurzí, soutěží, společenských a poznávacích akcí 

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

d) při ukázkách moderních technologií a strojů, podpora nákupu učebních pomůcek  
e) při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti lesnické odbornosti, 
f) v oblasti odborné konzultace pedagogů i žáků, 
g) nabídky pracovních příležitostí pro absolventy, 
h) v návrzích a připomínkách k obsahu a formám výuky (tvorba ŠVP) aj. 
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15. Akce školy ve školním roce 2016/2017  
 
Organizační zajištění školního roku 2016/2017 

 
zahájení školního roku 1.9.2016 (čt) 

opravné maturity Společná část MZ – 1.- 7.9.2016 

 ústní 12.9.2016 

opravné absolutorium 12.9.2016 (po) 

státní svátek 28.9. (st), 28.10. (pá), 17.11. (čt) 

1.5., 8.5.2017 (po) 

plánované ředitelské volno 24.10.-25.10.2016 (po-út) , 18.11.2016 (pá) 

podzimní prázdniny 26.10-27.10.2016 (st-čt) 

Den otevřených dveří 17.10, 21.11., 19.12. 2016, 23.1.2017 

rodičovská schůzka 2.12.2016 (pá) 

28.4.2017 (pá) 

vánoční prázdniny 23.12.2016 – 2.1.2017 (pá – po) 

zahájení vyučování 3.1.2017 (út) 

konec 1. pololetí - vysvědčení 31.1.2017 (út) 

pololetní prázdniny 3.2.2017 (pá) 

jarní prázdniny 20.2.-26.2.2017 

velikonoční prázdniny 13.4.-14.4.2017 (čt, pá) + 17.4.2017(po) 

konec školního roku a vydání vysvědčení 30.6.2017 (pá) 

hlavní prázdniny 1.7. (so) – 1.9.2017 (pá) 

 
Září: 

• Zahájení školního roku 2016/17, 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 2016 

• Zasedání školské rady 
• 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 – Gmunden, Schlägl,.. odborná exkurze 4. ročníků – Polsko, 

Francie  
• Poláci zde 11+ 4 doprovod 
• Den otevřených památek - arboretum 
• SOLD 2016 – Soutěž odborných lesnických dovedností 
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• Myslivecké slavnosti Milevsko 
• Svatováclavské troubení Kladská 
• Svatováclavské troubení Písek – hřbitov u Sv. Václava - uctění památky zakladatelů školy 
• Účast na akci „Husova lípa“ – pietní akt 
• Den otevřených dveří – Lesy města Písku, s.r.o.  
• Odborná exkurze žáků školy – Chorvatsko 
• Machři roku 2016- Praha  

 
Říjen: 

• Svatohubertská slavnost – soutěž juniorů ve vábení jelenů 
• Burza škol Vimperk 
• Burza škol Trhové Sviny 
• Ukázka lesnické odbornosti – Domov pro seniory Světlo, Drhovle 
• Burza škol Jindřichův Hradec 
• Hejnický dřevorubec 2016 
• Mezinárodní studentské setkání mysliveckých trubačů – Trutnov 
• Nadace pro dřevo „Do lesa s lesníkem“ akce pro základní školy 
• Den otevřených dveří 
• Škola se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015 a prostřednictvím fondu 

Sidus, z.ú. přispěla do této sbírky částkou 1 400,- Kč 
 
Listopad: 

• Slavnostní pasování prvních ročníků do cechu lesnického  
• Hubertova jízda + Hubertská mše  
• „Hubertská“ – tradiční reprezentační a abiturientský ples, kterým se žáci 4. ročníků střední 

lesnické školy – budoucí 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 statutární zástupkyně ředitele, 
třídních učitelů obou maturitních tříd a významných hostů v kočárech a vozech 
doprovázených žáky 3., a zejména 4. ročníků - postupně pozdravili jednotlivé písecké 
střední školy (SZeŠ, SZŠ, OA) a nakonec navštívili městskou radnici. Jízda skončila u 
děkanského  kostela Nanebevzetí Panny 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 koňských povozů, Policii České republiky – 
dopravní službě za perfektní zajištění průjezdu družiny městem, starostce 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! 

• Burza škol Prachatice, Písek 
• Účast na soutěži Jihočeský kapr – Gastrosoutěž České Budějovice 
• Podmořský svět – beseda – Domov mládeže 
• Vzdělání a řemeslo 2016 – výstava České Budějovice 
• Maturitní trénink – podzim 2016 
• Účast žáků na pietním aktu na Lesním hřbitově k uctění památky válečných veteránů 
• Školní hon čtvrtých ročníků 
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Prosinec: 

• V adventním čase žáci prvních ročníků pod vedením vyučujících biologie a chemie 
vyzdobili celou školu vánoční výzdobou. Zároveň byl do mezipatra instalován betlém 
v životní velikosti. 

• Účast na akci Myslivecké Vánoce Rudolfinum 
• Charitativní akce „Pečení perníčků“ – podpora Střediska rané péče České Budějovice 
• Den otevřených dveří 
• Zahájení výstavy – Národní zemědělské muzeum Praha 
• Slavnostní otevření zrekonstruovaného psince 
• Pasov – exkurze německy mluvících žáků 
• Soutěž o Písku pro žáky1.-3. ročníků 
• Soutěž o Evropské unii pro1.- 3. ročníky 
• Trubači na ZŠ Tylova při rozsvícení vánočního stromu 
• Vánoční strom ve škole 
• Vánoční strom se jako každoročně rozsvítil do tmy v prostoru před vchodem do budovy 

domova mládeže, nejen pro potěchu všech žáků školy, ale i 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: 

• Den otevřených dveří 
• Lyžařský výcvik pro 1. A 
 

Únor: 
• Soubor trubačů Lesnických škol a Klub trubačů ČMMJ uskutečnil sedmý trubačský ples, na 

kterém se prezentovali jak trubači naší školy, tak spřátelené trubačské soubory. 
• Lyžařský výcvik pro 1. B 
• Biologická olympiáda 
• Lesník v Mexiku  - beseda Ing. Bílek 

 
Březen: 

• Kurz řízkování  
• Rostlinolékařské zkoušky 
• YPEF – regionální kolo 
• Maturitní trénink – jaro 2017 
• SOČ – školní kolo 
• Ochranná opatření na podporu obojživelníků v lokalitě U Vodáka  
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• Gmunden – vybraní žáci 2.A, 2.B 
• Exkurze Temelín 
• Akademická soutěž trubačů a vábičů – Kostelec nad Černými Lesy 

 
Duben: 

• Přijímací zkoušky na střední lesnickou školu (1.termín)  – podrobnosti  viz kap. 4 
• Předváděcí akce Husqarna 
• Biologická olympiáda – krajské kolo 
• Účast na panelové diskuzi – Energie- šetřit a vyrábět  
• Techagro - exkurze oboru Lesní mechanizátor 
• Sraz absolventů po 20 letech 
• Stihl Timbersport  - kvalifikační kolo dřevorubeckých sportů  
• SOČ-krajské kolo 
• Ukliďme svět 
• Dřevorubec Junior 2017 - Křivoklát 
• Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře v Písku  
• YPEF – celostátní kolo – Kostelec nad Černými lesy 
• Vyhlášení výsledků soutěže školních novin a časopisů 

     1. místo kategorie studenti středních škol - školní časopis Samorost 
• Krajské kolo SOČ 

 
Květen: 

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

• Exkurze Temelín 
• Les pramenů-příběhy lesů – vernisáž výstavy Hluboká nad Vltavou 
• Kurz řízkování – moderní diagnostika 
• Prezentační ekologická soutěž 
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• Svatý týden čtvrtých ročníků 
• Maturitní zkoušky 
• Rostlinolékařské zkoušky 
• Ukázka odbornosti pro domov seniorů 
• Soutěž mysliveckých trubačů 

 
Červen: 

• Setkání úspěšných žáků se starostkou 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 – kombinovaná forma)  
• Závěrečné zkoušky oboru Lesní mechanizátor skládané podle jednotného zadání 

závěrečných zkoušek,  
• Národní myslivecké slavnosti – Hluboká nad Vltavou 

Žáci školy tradičně pomáhali při organizaci Národních mysliveckých slavností, 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. Všichni žáci 
výborně reprezentovali školu, buď jako asistenti bezpečnostní agentury nebo jako 
pomocníci ve VIP zóně. 

• YPEF – národní kolo 
• Exkurze – Chorvatsko 
• Lesnický den v Ralsku 
• Kompostárna Jarošovice, s.r.o. 
• Počítačové kursy pro seniory 
• Den ochrany člověka za mimořádných událostí – spolupráce s Policií České republiky, 

Záchrannou službou, Hasičským sborem a Dopravním inspektorátem v Písku 
• Období školního vyučování bylo slavnostně ukončeno pod „slavonskými“ duby v arboretu 

školy - pro žáky ukončeno předáním vysvědčení dne 30.6.2017, pro učitele závěrečnou 
poradou  

 
Červenec a srpen: 

• Nástupem učitelů do školy po dovolené, jejich poradou před zahájením nového školního 
roku dne 28.8.2017, a také opravnými zkouškami méně úspěšných žáků, ve dnech 28.-
31.8.2017, byl školní rok 2016/17 ukončen; formálně skončil dnem 31. srpna 2017.    
 

Na čem se pracovalo a co se podařilo za školní rok 2016/2017 

V uplynulém školním roce se nám podařilo realizovat několik akcí, které navazují na záměr 
zkvalitnění výuky a upevnění jedinečnosti školy, která přesahuje hranice Jihočeského kraje: 

• Byl schválen nový učební obor 41-52-H/01 Zahradník – krajinář  

Učební obor poskytuje širokou profesní přípravu v základech lesnického, zahradnického a 
zemědělského hospodaření i v různých dalších odvětvích podnikání na venkově a dále v 
činnostech zaměřených na služby, které souvisejí s údržbou městské zeleně. Absolvent se 
uplatní zejména v oblasti lesních a okrasných školek či rostlinné výroby - jako dělník v 
lesních školkách či zahradník. Je připravován především pro výkon následujících činností: 



40 
 

množení a pěstování lesních a okrasných dřevin, pěstování květin, zakládání a údržba 
sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin). Obor je 
vhodný jak pro dívky, tak pro chlapce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program je zaměřen především na školkařství v oblasti lesního 
hospodářství. Kromě toho se žáci naučí všechny odborné zahradnické práce, které budou 
vykonávat při ošetřování rostlin – množení, řez, zálivka, hnojení, ochrana rostlin proti 
chorobám a škůdcům a další speciální činnosti. Obor dále nabízí přesah do ochrany 
životního prostředí, údržby a obsluhy zahradnické mechanizace. Žáci rovněž zvládnou 
sadovnickou úpravu zahrad nebo parků od výsadby dřevin přes založení trávníků, cest, 
jezírek až po ošetřování a krajinářskou úpravu. 

• Co se udělalo o prázdninách 
- Domov mládeže VOŠ – vybudovaná siť wifi – 567 378,- Kč 
- Domov mládeže SLŠ – nové vybavení pokojů – postele, nábytek – v celkové hodnotě – 

1 600 000,- Kč 
- Oprava podlah - pokoje domova mládeže VOŠ 
- Šatny v tělocvičně 
- Montáž pojezdové brány v ulici Lesnická (u garáží) 
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- V rámci doplňkové činnosti probíhalo ubytování na domově mládeže a celkem jsme o 

prázdninách ubytovali 376 osob (2x více než v loňském roce) 
 

• Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku 
nabízí, jak už ostatně název napovídá, celou škálu možností vzdělávání v lesnictví. Ke 
kvalitní výuce patří i zajištění kvalitního zázemí a vybavení. Závěrem lze říci, že studiem na 
naší škole získávají žáci a studenti velmi dobré startovní podmínky pro uplatnění na trhu 
práce. To vše by nebylo možné bez podpory Jihočeského kraje, Ministerstva zemědělství, 
Vojenských lesů a statků ČR, s. p., Lesů ČR, s. p. a dalších významných partnerů, kterým 
touto cestou děkujeme. 

• Přijďte se podívat v rámci dnů otevřených dveří, jak Lesnické školy v Písku připravují 
profesionály na trh práce. Těšíme se na vás. Více informací na www.lespi.cz   
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16. Seznam absolventů školy ve školním roce 2016/2017  
 
Střední lesnická škola – denní studium - třída 4. A  
Fürst Aleš, Hrabí Antonín, Macko Tomáš, Olt Patrik, Pešička Miroslav, Picek Petr, Pilát Matěj, 
Procházka Jakub, Rybák Jakub, Soukup Pavel, Soukup Pavel, Šípková Lucie, Štván Filip, Vachulka 
Tomáš, Žáčková Aneta 
 
Střední lesnická škola-denní studium – třída 4.A (školní rok 2015/2016) 
Hanuš Jan 
 
Střední lesnická škola – denní studium - třída 4. B 
Adam Jan, Bárta František, Brach Jaroslav, Dubský Ondřej, Fiala Štěpán, Gergel Michal, 
Hlaváček Jakub, Hrneček David, Jakubec Jaroslav, Kandlová Dominika, Kotiš Jan, Kováříková 
Štěpánka, Kříž Jaromír, Lukáš Radek, Marek Jan, Nová Gabriela, Novák Pavel, Prech Antonín, 
Sláma Václav, Straka Jakub, Toman Martin, Tuháček Miloš, Valečka Tomáš, Wendl Vojtěch 
 
Střední lesnická škola – denní studium - třída 3. C – LM 
Bihari Jan, Hladík Jiří, Chum Ondřej, Chytil Pavel, Mareš Karel, Novák Tomáš, Pinc Miroslav, 
Prokeš Jan, Růžička Michal, Šaffek Štěpán, Šefránek Libor, Zeman Vít 
 
Vyšší odborná škola lesnická – dálkové studium – třída 3.D 
Burianová Kateřina, Čížek Stanislav, Habart Pavel, Heyduková Kateřina, Jirovský Martin, 
Kopic Martin, Kouklík Štěpán, Kratochvíl Pavel, Křivánek Petr, Petr Zdeněk, Pochman 
Zbyněk, Šilhavá Radka, Šíma Matěj, Šumová Barbora, Tomášek Pavel, Zajíc Jan, Zborníková 
Adéla 
 
Tato výroční zpráva o činnosti školy byla projednána Radou střední lesnické školy a Radou 
vyšší odborné školy lesnické dne 15. října 2017.  
 
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. 
 
 
 
        PhDr. Michal Grus 
                   ředitel 
 


