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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

 

ve školním roce 2017/18 
 

 

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:  PhDr. Michal Grus 

 

Školská rada střední lesnické školy a vyšší odborné školy lesnické: 

 

 

 zástupci učitelů: Ing. František Bušina, Ph.D. 

  Ing. Ladislav Křížek 

 zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků: Vlastimil Schartner 

  Stanislav Chalupný 

 osoby jmenované zřizovatelem: Ing. Petr Král 

  Jan Matulka 
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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 41-52-H/01 Zahradník - krajinář – 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/ studium kombinované (tříleté) 

 

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) 

 

 

Zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitele pro všeobecné vzdělávání: Mgr. Šárka Havelková  

(od 1.9.2017)  

Další funkce: koordinátor ŠVP 

 

Zástupce ředitele pro odborné vzdělávání: Ing. Ladislav Křížek (od 1.9.2017) 

 

 

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 

 správce budov a areálu František Gomelský 

 vedení praktického vyučování:  Ing. Ladislav Křížek 

 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  …………………………………………   20 osob 

 

 

 

V abecedním pořadí jsou dále uvedena příjmení, jména a tituly všech učitelů školy (bez ohledu na 

rozsah úvazku) a vyučovací předměty, které ve školním roce vyučovali. 

 

 

3.2.2. Pedagogové: 

 

ADÁMKOVÁ Helena, Mgr., biologie, 

BÍLEK Karel, Ing., lesní těžba, stroje a zařízení, základy strojů a zařízení, těžba a doprava dříví, 

těžební praxe, 

BLÁHOVEC  Bohumil,  Ing., Ph.D. myslivost, ochrana lesa a životního prostředí, právní normy, 

nauka o práci, lesnická zoologie, právo ČR, pěstební praxe,  

BOROVIČKA Jaroslav, Ing.,  odborná praxe,  

BUŠINA František, Ing., Ph.D. pěstování lesa, pěstební praxe, nauka o lesním prostředí, úvod do 

studia, zadání absolventské práce,  

CENDELÍN Jan, Ing. Mgr., matematika,  
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ČAPEK František, Ing., Ph.D., občanská nauka, ekonomika, práce s počítačem, informační a 

komunikační technologie, lesnická botanika, lesní těžba, pěstební a těžební praxe, ekonomika 

lesního hospodářství, jednání s lidmi 

ČINÁTLOVÁ Štěpánka, Mgr., anglický jazyk 

DAVID František, Ing., lesnická zoologie, ochrana lesa a životního prostředí,  

FRANCÁLEK Tomáš Ing., myslivost, komplexní příklad, pěstební a těžební praxe, rozhodování 

lesního hospodáře, 

GRUS Michal, PhDr., občanská nauka, 

HANUSOVÁ Marie, Mgr., anglický jazyk, dějepis, 

HAVELKOVÁ Šárka, Mgr., matematika,  

HOLKUP Jiří, Ing., lesnická botanika,  

HOMOLA Jan, Ing., odborný výcvik, technologie, ekonomika, myslivost,  

HOŠTIČKA Petr, Ing., řízení motorových vozidel, 

HRDINA Václav, Ing., hospodářská úprava lesa, pěstování lesů, právní normy, statistika, pěstební 

praxe, 

CHOCHOLE Václav, odborný výcvik, praktická cvičení, 

JIROUŠEK Evžen, Mgr., matematika, 

KOTLÍN Václav, odborný výcvik, praktická cvičení, 

KŘÍŽEK Ladislav, Ing., ekonomika, ekonomika lesního hospodářství, práce s počítačem 

KUDLÁKOVÁ Jana, Mgr., německý jazyk, český jazyk, anglický jazyk 

KUKRÁL Jan, Ing., hospodářská úprava lesa, práce s počítačem, nauka o lesním prostředí, základy 

ekologie, ekologie lesa, pěstební praxe, 

MACHÁČEK Jan, Mgr., práce s počítačem,  fyzika, matematika, inf. a kom. technologie, do 

31.7.2018 

MAŇÁK Jaroslav, Mgr., tělesná výchova, pěstební praxe,  

POLANSKÁ Lenka, Mgr. Ph.D., biologie, anglický jazyk, 

SCHROLLOVÁ Eva, Mgr., německý jazyk, český jazyk,  

SKŘIVAN Zbyněk, Ing., nauka o lesním prostředí, stroje a zařízení, nauka o lese, lesnická 

geodézie, lesní stavby, pěstební praxe, občanská nauka,  

SLABA Rudolf, PhDr., tělesná výchova, pěstební praxe, do 31.7.2018 

SUMERAUEROVÁ Alena, Mgr., německý jazyk, chemie,  

ŠIMŮNEK Libor, PhDr., český jazyk, občanská nauka, psychologie práce, dějepis, 

ŤUPA Pavel, Bc., řízení motorových vozidel,  

VAVŘÍK Milan, Mgr., anglický jazyk,  

VLČEK Václav, Ing., odborná praxe 
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3.2.3. Vychovatelé 

 

JAREŠ František, vychovatel  

JIRUŠOVÁ Iva, Ing. vychovatelka 

JONÁŠ Bedřich, Bc., vychovatel  

KOPKA Ivo Mgr., vychovatel,  

KOUBEK Milan, vychovatel 

MAŇÁK Radim, vychovatel 

MĚŘIČKOVÁ Petra, Bc., vychovatelka 

UŠATÁ Lenka, Mgr. vedoucí vychovatel 

 

 

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 Věra, uklízečka 

HANUSOVÁ Ludmila, kuchařka (zkrácený úvazek)  

KLIMEŠOVÁ Petra, Bc. mzdová účetní  

KOUBKOVÁ Zdenka, DiS., knihovnice (zkrácený úvazek),  

KREJSOVÁ Iveta, kuchařka - do 24.11.2017 

KŘÍŽEK Pavel, domovník  

LEGNEROVÁ Hana, uklízečka (zkrácený úvazek) 

MACHATÁ Pavla, asistentka ředitele + projekty 

MALEČEK Václav, školník 

MARTINCOVÁ Marcela, uklízečka (zkrácený úvazek) od 2.1.2018 

MAŇÁK Jaroslav, Mgr., uklízeč (zkrácený úvazek) 

MAŠKOVÁ Pavlína, vedoucí školní jídelny 

NEČINOVÁ Dana, uklízečka (zkrácený úvazek)  

NĚMCOVÁ Ilona, vrátná (zkrácený úvazek) 

SCHÁNĚLEC Jiří, noční vrátný  

SVOBODOVÁ Štěpánka, vedoucí provozně ekonomického úseku 

ŠVÁBOVÁ Šárka Ing, účetní (zkrácený úvazek) 

TARABA Milan, zahradník (zkrácený úvazek) od 4. 9. do 30. 11. DPP 

TOMÁŠOVÁ Pavla, uklízečka  

ŽÁKOVÁ Pavla, uklízečka (zkrácený úvazek) 
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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 ……………………...………… 76 

- z toho dívek …………………………………………...……..  14 

- z 9. ročníku ZŠ ………………………………………………. 76 

 

Celkový počet přijatých žáků (nastoupilo)…....……..……..…………. 54  

- z toho dívek …………………………………………..………   9 

- z 9. ročníku ZŠ ……………………………………................. 54 

 

 

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

 

Denní studium:   

- počet přihlášených uchazečů .................................................... 29 

- celkem přijato (nastoupilo)....................................................... 18 

 

4.1.3. Střední vzdělání s výučním listem (obor vzdělávání 41-52-H/01 Zahradník-krajinář) 

 

Denní studium:   

 - počet přihlášených uchazečů ....................................................  4 

 - z toho dívek …………………………………………...……..   3 

 

Pro malý počet uchazečů rozhodl ředitel školy o neotevření 1. ročníku. 

 

 

4.2. Vyšší odborná škola lesnická  

 

4.2.1. Denní studium  

 

Celkový počet přihlášených uchazečů ……….………………... 0 

- z toho dívek …………………………………..……………… 0  

 

4.2.2. Studium při zaměstnání (dálkové + kombinované) 

  

Celkový počet přihlášených uchazečů ………...……………… 23  

- z toho žen…………………………………………………..…  6 

 

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

- z toho žen………. ……………………………………………  6 

- nastoupilo ke studiu ................................................................. 21 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a studentů 

 

5.1. Výsledky vzdělávání žáků střední lesnické školy 

 

5.1.1. Střední vzdělání s maturitou – 41-46-M/01 Lesnictví: (1/2 pololetí) 

  Třída   průměrný prospěch Vyznamenání prospěli neprospěli 

1.A 2,179 2,026 3 6 24 22 1 - 

1.B 1,760 1,744 9 13 18 14 - - 

2.A 2,196 2,148 1 3 22 24 4 - 

2.B 2,200 2,170 1 2 23 16 5 1 

3.A 2,431 2,153 1 3 21 25 7 1 

3.B 2,153 2,062 3 2 25 22 - 4 

4.A 2,412 2,371 - - 26 29 5 1 

4.B 2,310 2,294 1 - 24 28 6 3 

 

 

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

  Třída   průměrný prospěch Vyznamenání prospěli Neprospěli 

1.C 2,242 2,247 - - 13 13 1 - 

2.C 2,230 2,265 - 1 11 11 1  

3.C 2,288 2,174 1 1 9 9 2 1 

 

5.1.3. Přehled výchovných opatření ve školním roce 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Výsledky vzdělávání studentů vyšší odborné školy lesnické   
 

  Třída   průměrný prospěch Vyznamenání prospěli neprospěli 

1.D 2,104 1,917 1 2 10 7 5 5 

2.D 0(zápočty) 1,773 12 6 0 5 1 2 

3.D 1,729 1,740 3 5 13 10 - - 

 

 

5.3. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek žáků střední lesnické školy: 

 

  Třída   průměrný prospěch Vyznamenání prospěli neprospěli 

4.A 2,600 1 19 9 

4.B 2,764 - 15 14 

3.C 2,333 2 8 - 

počet udělených pochval ředitele školy 19 

počet udělených pochval třídního učitele   105 

počet udělených důtek ředitele školy 17 

počet snížených známek z chování - 

počet udělených důtek třídního učitele 11 

počet podmíněných vyloučení ze studia 1 

počet podmíněných vyloučení z ubytování v DM - 

počet vyloučení z ubytování v DM - 
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33,33

NEJ 5 3 2 60,00 40,00

0,00

71,43

4.A

3,45

ČJL 29 26 3 89,66 10,34

Profilová MZ 29

4.B

28,57

MAT 17 9 8 52,94 47,06

ANJ 7 5 2

škola NEJ 5 3 2 60,00 40,00

1,72

ČJL 29 25 4 86,21 13,79

31,58

MAT 34

ČJL 58 51 7 87,93 12,07

6 68,42

11,76MAT 17 15 2 88,24

66,67

24 10 70,59 29,41

% 

neúspěšnosti

58 57 1

28 1

Maturitní zkoušky 2018 - jednotlivé předměty

ANJ 19

96,55

ANJ 12 8

Celkem žáků Prospělo Neprospělo % úspěšnosti

98,28

4

Profilová MZ 29 29 0 100,00

13

Profilová MZ

 
 

Škola

ČJL

ANJ

NEJ

Profilová MZ

0,00

19 0 100,00

DT ANJ 19 13 6

ÚZ NEJ 5 4 1

ÚZ ČJL 58 56 2

5 3 2

80,00

DT NEJ 5 4 1 80,00

PP NEJ

29,41

1,72

60,00 40,00

20,00

20,00

% 

neúspěšnosti

1,72

5,17

3,45

31,58

0,00

ÚZ ANJ 19 19 0 100,00

PPANJ 19

68,42

MAT

58 57 1 98,28

DT MAT 34 24 10 70,59

96,55

Celkem žáků Prospělo

PP ČJL 58 55 3 94,83

DT ČJL 58 57 1 98,28

Neprospělo % úspěšnosti
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5. 4. Výsledky absolutoria studentů vyšší odborné školy lesnické: 

 

  Třída   průměrný prospěch Vyznamenání prospěli neprospěli 

3.D 1,533 9 6 - 

 

 

 

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). 

 

Žáci prvních ročníků absolvovali projekt Prevence kyberšikany na Lesnických školách v Písku. 

Cílem projektu bylo seznámení s nástrahami virtuálního světa, informování o kyberkriminalitě a o 

zneužití informačních technologií. Na základě realizace projektu se eliminovalo nežádoucí rizikové 

chování žáků a vytvořilo se bezpečné klima ve škole. 

 

Cílem projektů, které absolvují všichni žáci prvních ročníků jako adaptační programy, je vést k 

toleranci a ohleduplnosti k druhému, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, 

jednání a prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a mezilidské vztahy. Důležitý je správný 

postoj k prostředí a k přírodě, aktivně chránit své zdraví a být sám za sebe odpovědný. Rozvíjet 

schopnost respektovat druhého, posilovat ducha vzájemné spolupráce, učit se uplatňovat svá práva a 

plnit svoje povinnosti. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti, 

rozhodovat o vlastním životě a budoucí profesní dráze. 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

7.1. Studium při zaměstnání: 

 

 Ing. František Čapek 

- Absolvování vzdělávacího programu: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských 

zařízení (úspěšně zakončeno 10.11.2017) 

- 19.9.2017: Obhajoba disertační práce na téma Magnetorecepce a její biologický význam u 

ptáků na ČZU v Praze Lesnické fakultě, obor Ochrana lesa a myslivost, titul Ph.D. 

 PhDr. Michal Grus 

- Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV České Budějovice 

 

 

7.2.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP):  

Září 

- 12. Evropský kongres lesní pedagogiky, Milovy (Kukrál) 

- Výchovní poradci, PPP Písek (Sumerauerová) 

- Školní metodici prevence, PPP Písek (Ušatá) 

- Výměna zkušeností v lesnictví, odborná exkurze na lesním majetku východní a střední 

Moravy, MZe + SVOL  (Bušina, Bílek) 

 

   Říjen 

- Školení k ochraně osobních údajů GPDR, KÚ ČB (Cais) 

- Kázeň a klima školy, Vzdělávací centrum ČR (Havelková) 

- Quo vadis lesnictví?, MENDELU Brno (David) 

- Aktuální problémy životního prostředí, Praha (Sumerauerová - šablony) 

- Stav lesa 10 let po Kyrilu, ČLS, VLS Olšina (Skřivan, Hrdina) 

- Setkání metodiků prevence, PPP Písek (Ušatá) 

- Reforma financování školství, MŠMT (Grus) 

- Konzultační seminář pro management škol – MZ 2018, NIDV ČB (Havelková) 

 

Listopad 

- Udržitelný turismus badatelsky, 5. Ekologická konference žáků ZŠ a SŠ, KÚ ČB 

(Kukrál) 

- Invazivní druhy rostlin, Český nadační fond pro vydru a spolek Krasec, (Holkup) 

- Prase divoké a africký mor prasat – nová výzva pro myslivecké hospodaření, FLD ČZU 

Praha  (Bláhovec, Čapek) 

- Podzimní den EVVO, konference pro učitele SŠ, téma – rostliny, KÚ ČB  (Kukrál) 

- Američané národ  migrantů – od tavícího kotle ke kulturnímu pluralismu a 

multikuralismu, Descartes Praha  (Vavřík) 

- Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání, KÚ ČB  

(Sumerauerová 

- Prevence užívání tabáku, marihuany a alkoholu, KÚ ČB (Ušatá) 

- Pozitivním myšlením proti stresu, Descartes  Praha (Jirušová - šablony) 

- Americká literatura – pestrobarevnost hlavního proudu, Descartes Praha (Vavřík – 

šablony) 

 

Prosinec 

- Práce s dyslektiky v ANJ – strategie práce, Descartes Praha (Vavřík) 

- Legislativní novinky ve školním roce 2017/18, NIDV České Budějovice (Grus) 

- Rizika týmové spolupráce uvnitř pedagogického sboru, KÚ JK ČB (Ušatá, Jirušová) 
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Leden 

- Školení profesionálních řidičů, autoškola Solar, Písek (Kotlín) 

- Valná hromada lesních školkařů, Lesnicko-dřevařská komora ČR (Skřivan) 

- Školení profesionálních řidičů, autoškola Váňa, Písek (Chochole) 

- Laedership jako proces vedení lidí, NIDV ČB (Čapek - šablony) 

Únor 

- Hranice a konflikt v práci učitele, Do světa z.s. Strakonice (všichni pedagogičtí 

pracovníci) 

- Konzultační seminář k písemné práci MZ z cizího jazyka, NIDV ČB (Polanská) 

- 9. Setkání koordinátorů Jihočeského kraje, KÚ České Budějovice (Kukrál) 

- PLPP a IVP u žáků ZŠ a SŠ v souvislosti s vyhláškou 27/2016 Sb., KÚ ČB 

(Sumerauerová) 

Březen 

- První pomoc při šikaně a kyberšikaně, ÚPRP -PF-UK PHA-Kolář (Ušatá) 

- Jak na němčinu jako na druhý cizí jazyk I, Polyglot ČB (Kudláková – šablony) 

- Setkání výchovných poradců, PPP Písek (Sumerauerová) 

- Šablony pro školy – monitoring projektů, Seminaria s.r.o. Praha (Křížek –  šablony)                

-  Komunikace s rodiči, Do světa z.s. Strakonice (všichni pedagogičtí pracovníci) 

-  7. Konference PPRCH, KÚ JK ČB (Ušatá) 

 

Duben 

- Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky, ČŠI ČB 

(Havelková, Sumerauerová 

- Ukázky praktického nasazení radiem řízených pásových nosičů v reálném pracovním 

prostředí (Bílek) 

 

Květen 

- Jak na němčinu jako na druhý cizí jazyk II, Polyglot ČB (Kudláková) 

- Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole, Descartes Praha (Ušatá) 

 

Červen 

- Mokřadní rostliny, Botanický ústav AVČR, Třeboň (Polanská - šablony) 

- Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií, NIDV ČB 

(Sumerauerová, Schrollová - šablony) 

- Zaškolení – harvestorové simulátory, Merimex s.r.o., Klášterec nad Ohří  (Chochole, 

Kotlín) 

- Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa, ČLS z.s. (Bušina, Hrdina, Čapek, 

Francálek) 

- Setkání školních metodiků prevence, PPP Písek (Ušatá) 

Červenec 

- Obrana proti manipulaci a agresi ve školním prostředí, Majestic,v.o.s (Skřivan, Šimůnek 

– šablony) 

Srpen 

- Strategické přístupy v pedagogické praxi, Do světa z.s. Strakonice 

(všichni pedagogičtí pracovníci) 

- Sdružení lesních školkařů ČR, odborná exkurze – jižní Čechy a severozápadní Rakousko 

(Skřivan) 

- Proškolení vyučujících cizích jazyků – nová jazyková učebna, AV Media Praha 

(Polanská, Hanusová, Vavřík, Sumerauerová, Schrollová, Kudláková) 

- Jednání s nespokojenými rodiči, Společně k bezpečí (Sumerauerová, Schrollová) 
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7.3. Zvyšování kvalifikace ostatních zaměstnanců: 

 

2017    

Účetnictví PO zříz. územně samosprávnými celky - školství Svobodová  

Účetnictví příspěvkových organizací      Svobodová  

Praktické uplatňování DPH v r.2017 u škol a školských zařízení Svobodová, Švábová  

Mzdové účetnictví, daň z příjmů FO ze závislé činnosti   Klimešová 

Centrum regionálního rozvoje –IROP    Machatá 

2018  

Školení hygienického minima      Bardová  

Účetnictví a daně u PO v r.2018      Svobodová  

Vybrané účetní problémy v souvislých příkladech    Svobodová  

Legislativa školních stravoven pro vedoucí ŠJ a kuchařky   Mašková,Fořtová,Cirklová 

Seminář IROP: Administrace projektů ve fázi realizace  Machatá 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

8.1. Vzdělávací akce pro žáky školy nebo veřejnost: 

 

 Státní rostlinolékařské zkoušky 

 Ochrana a rozvoj populací drobné zvěře 

 Kurz vegetativního množení rostlin 

 European forest institut 

 JISOPM 

 Chemické prostředky v lesním hospodářství 

 Chov a ochrana zvěře v kulturní krajině 

 Etologie zvěře 

 Význam lesnické typologie 

 Národní inventarizace lesů 

 Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa 

 Stavy spárkaté zvěře, škody zvěří a jak je řešit 

 

8.2. Školení a kvalifikační zkoušky pro cizí: 

 

8.2.1. Myslivecké zkoušky:  

 Zkoušky z myslivosti – 10 uchazečů a zkoušky pro myslivecké hospodáře celkem úspěšně 

vykonalo 58 uchazečů. 

 Myslivecké zkoušky Vodňany 

 

8.2.2. Ostatní 

 Kurzy – profesní kvalifikace - celkem 2 kurzy absolvoval 1 uchazeč 
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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. Čapek, Ph.D., Ing. 

Homola 

 

PhDr. Michal Grus – člen Školské komise Agrární komory ČR 

Ing. Václav Vlček - výbor Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých 

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 – výbor sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých, 

akreditovaný poradce ministerstva zemědělství pro lesní hospodářství 

 

 

8.4. Publikační činnost učitelů školy: 

 

Ing. František Čapek, Ph.D. 

Čapek, F.; Průcha, J.; Socha, V.; Hart, V.; Burda, H 2017: Directional orientation of 

pheasant chicks at the drinking dish and its potential for research on magnetoreception. Folia 

Zoologica (Nominace amerického vydavatelství BioOne na cenu BioOne Ambassador 

Award. Nominaci navrhl institut biologie obratlovců Akademie věd České republiky.) 

 

Recenze manuscriptu: Dr. Sedda et al. „ Employing a spatio-temporal contingency table for 

the analysis of cork oak cover change in the Sa Serra region of Sardinia“ v časopise 

Scientific Reports. 

 

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 2017) 

 odborná exkurze skupiny žáků 4. ročníků a 3 doprovázejících osob do Zespól Szkól Lesnych 

v Bialowiezi, Polsko (září 2017) 

 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 (červen 2018). 
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8.6. Činnost žáků školy mimo vyučování  

 

 Žákovská rada  

Pravidelně se scházela po celý školní rok, 1x měsíčně. 

 

Žákovský časopis „Samorost“  

Ve školním roce 2017/18 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 2017/2018 získal 3. 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 

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 2017-18  
ZÁŘÍ – úvodní seznamovací a adaptační klubový večer pro 1. ročníky, návštěva divadelního 

představení v angličtině v Praze – třída 1.A, pomoc s úklidem Židovské synagogy v Soukenické 

ulici – třídy 1.A + 3.A, ŘÍJEN - pomoc s úklidem Židovské synagogy v Soukenické ulici – třídy 

1.A + 2.B, návštěva divadelního představení v angličtině v Praze – třída 2.B, beseda o Písku s PhDr. 

Jiřím Práškem, ředitelem Prácheňského muzea, LISTOPAD – beseda s Martinem Růžičkou z 

Pražské židovské obce o židovských tradicích, pomoc s úklidem Židovské synagogy v Soukenické 

ulici – třídy 1.A + 3.A, vědomostní soutěž o Písku, PROSINEC – exkurze po památkách pražského 

židovského Starého města s odborným průvodcem, návštěva divadelního představení v angličtině v 

Praze – třídy 1.A, 1.B, 3.A - Vánoční koleda, ÚNOR – výstava v aule školy – fotografie z exkurze 

po židovských památkách v Praze, BŘEZEN – účast Klubu v Projektu Krokus k uctění dětských 

obětí holocaustu, křeslo pro hosta: ing. Václav Vlček – Skandinávie, DUBEN – prohlídka 

pracovního tábora v Letech u Písku, vědomostní soutěž o zemích EU, křeslo pro hosta – PhDr. 

Rudolf Slaba – (Nejen) za kaktusy do Bolívie a Mexika, KVĚTEN – celodenní seminář v 

Památníku Terezín – třída 1.A, Prohlídka skleníků s kaktusy u PhDr. Slaby. 

 

Kroužky při domově mládeže: 

 

Sokolnický kroužek  
Sokolnický kroužek se scházel pravidelně každý čtvrtek. Na těchto pravidelných schůzkách se 

členové kroužku seznamovali se sokolnictvím a to jak v teoretické tak praktické podobě. 

Zpestřením schůzek bylo také promítání filmů a fotek se sokolnickou tématikou.  

 Obsahem teoretické části byli čtyři základní okruhy znalostí, které jsou základem pro složení 

sokolnických zkoušek.  

1. Právní předpisy týkající se sokolnictví, historie sokolnictví a jeho současnost, organizace 

sokolnictví v ČR, evidence loveckých dravců, sokolnické zvyklosti a tradice, sokolnická setkání. 

2. Zoologie a biologie dravců, jednotlivé druhy dravců nejčastěji užívané v sokolnictví, jejich 

popis, velikost, rozpoznávací znaky v přírodě, hnízdění, roční pohyby, potrava a vlastnosti. 

3. Chov a držení loveckých dravců. Základní onemocnění dravců, jejich prevence a léčení, 

základy ošetření zlomenin a jiných poranění, zásady inkubace, správná výživa, zařízení pro chov a 

jejich využití, etologie, ochrana a péče o pohodu dravců. 
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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.  

Akce kroužku mimo běžné schůzky: 

- Členové s dravci během roku věnovali osvětové činnosti na přednáškách a akcích pro školy, 

domovy důchodců atd. kde seznamovali veřejnost s dravci sokolnictvím a přírodou obecně. 

- V rámci kroužku jsme také navštívili stanici pro hendikepované živočichy v Makově u 

Čížové. Zde se nám dostalo odborného výkladu od p. Libora Šejny, který je také sokolníkem a který 

i léta vedl právě tento sokolnický kroužek.  

- Dva členové se také zúčastnili národního jubilejního 50. sokolnického setkání s mezinárodní 

účastí OPOČNO 2017.  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 byla červnová návštěva ve stanici Biologické ochrany na 

letišti v Českých Budějovicích 

- Také se někteří z členů kroužku zúčastnili sokolnických setkání pořádaných sokolnickým 

střediskem Písek, se kterým úzce a dlouhodobě spolupracujeme. 

 

Ochránci přírody  

Výchovně vzdělávací cíle: 

1. Seznámeni s nutností ochrany životního prostředí, přírody jako celku.  

2. Rozšíření znalostí pokračujícími besedami. 

3.  V rámci činnosti kroužku uskutečnění návštěvy Prácheňského muzea – přírodovědná sekce 

- s přednáškou RNDr. Jiřího Šebestiána – na téma – rybník Řeřabinec. 

 

Témata a hodnocení: 

a/  Kroužek Ochránci přírody zahájil činnost 12. 10. ve školním roce 2017/2018 s počtem 12 žáků. 

b/ Na podzim proběhl úklid areálu školy a žáci se zúčastnili školní akce „Den stromu“. 

b/ V listopadu proběhla beseda “Ekologie třídění odpadů“ - prezentovaná Ing. Kukrálem“.  

V zimním období se studenti seznamovali s ochranou přírody na klubovně VOŠ, kde např. žákyně 

 4. ročníku N. Slavatová prezentovala zajímavou ukázku biokoridoru v průmyslové zóně v Písku. 

V zimním období žáci vyráběli krmítka pro ptáky z plastových láhví. 

c/ V březnu žáci absolvovali pokračující besedu Ing. Vlčka na další téma: „Ptáci v zimě 2 - se 

zaměřením na vodní ptactvo“. 

Poté následovala odpolední procházka po levém břehu Otavy s cílem – pozorování hnízdění 

ledňáčka. 

d/  V dubnu žáci absolvovali projekt „Ukliďme svět“. Byli rozděleni do dvou skupin a uklízeli 

pravý břeh řeky Otavy a lokalitu kolem kopce Hradiště. 

V květnu seli slunečnici na pozemku školy v Arboretu - za účelem přípravy zásob semen do 

krmítek na zimní období. V červnu jsme rostliny slunečnice pleli a zalévali. 

e/V červnu byl kroužek ukončen závěrečnou procházkou k Písecké věži a prohlídkou středu města a 

jeho okolí  z věžní vyhlídky. 

 

Střelecký kroužek - broky 
 

 Střelecký kroužek byl zahájen 22.9.2017 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.  

 

 Tréninkové podmínky: 

Náboje a terče si každý žák platí přímo na střelnici. 
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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, trapu a loveckém parcouru a seznámením s 

provozním řádem střelnice a bezpečným zacházením se zbraní. Praktická část byla zaměřena na 

střelbu disciplíny skeet, lovecký parcou 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, Roman Prokeš, Daniel Donda, Jan Matulka, Michal 

Blažek, Martin Čech, Ondřej Kučera, Jakub Kotrlík a Martin Včelička zúčastnili soutěže O pohár 

rektora ČZU. Závodem měli hlavně získat zkušenosti, ale zároveň dosáhli dobrých výsledků. Jan 

Matulka zvítězil, František Homolka byl třetí, Martin Včelička 4., Roman Prokeš 5., Martin Čech 

6., Jakub Kotrlík 9., Michal Blažek 10., Daniel Donda 11. a Ondřej Kučera 12. Pro příští školní rok 

bude důležité, aby ti žáci, kteří již získali nějakou úroveň svých dovedností, je dále rozvíjeli. Stejně 

důležitý bude také nábor nových zájemců o kroužek.  

 

Střelecký kroužek – vzduchovka  

 

 Střelecký kroužek byl zahájen 11.9.2017. V průběhu školního roku se počty zapsaných žáků 

měnily, celkem prošlo kroužkem 41 žáků prvních a druhých ročníků.  

 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. Tento limit splnil pouze 

Zdeněk Pardamec, který se střelbě na běžící terč začal plně věnovat od 23.5.2018. Se zbraní TAU 

200 střílel také Vojtěch Velíšek, který pokračoval v tréninku z minulého roku pouze v prvním 

pololetí. Ve druhém pololetí svoji činnost v kroužku ukonči z důvodu většího vytížení ve škole.  

Kroužek ukončil svoji činnost 20.6.2018 a v průběhu školního roku se uskutečnil celkem 48x. 

 

Střelecký kroužek – vzduchové pistole 

Tréninky probíhají celý rok pravidelně každé úterý a čtvrtek odpoledne na vzduchovkové střelnici 

SLŠ. Od  jara do podzimu jsou kromě toho tréninky z malorážních pistolí na kulové střelnici 

Provazce. Sportovci se účastní podle svých možností.  

Tréninky jsou zaměřeny na mezinárodní disciplíny vzduchová pistole VzPi 40 anebo na malorážní 

sportovní pistoli SP 30+30, které se střílejí podle stejných pravidel od nejnižších soutěží až po 

Olympijské hry. 

Cílem je účast na krajských přeborech, Českém poháru talentované mládeže, případně i na 

Mistrovství ČR. Pokud sportovci uspějí na těchto závodech v konkurenci sportovců z celé ČR, 

mohou podle svých výsledků postoupit i do reprezentace ČR. 

V průběhu školního roku ve spolupráci s vychovateli školy jsme uskutečnili dvě akce pro první 

ročníky (seznámení a „zastřílení“ si ze vzduchových pistolí) a později i dva závody o malé věcné 

ceny.  

Po prvních ukázkových akcích začátkem školního roku začal na vzduchovkovou střelnici více méně 

pravidelně docházet větší počet studentů. Na tréninky měli zapůjčené vzduchové pistole, dostávali 
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zdarma kvalitní diaboly, samozřejmě i terče. Postupně zlepšovali svoje výsledky a dostali se už na 

slušnou úroveň. Výsledkem je účast na krajském přeboru ve vzduchových zbraních, který se konal 

3.2.2018 na střelnici na Borku u Českých Budějovic. Z našeho klubu se zúčastnili čtyři sportovci. 

Přeborníkem JČ kraje v disciplíně VzPi 40 se stal student SLŠ Marek Peřina, třetí místo obsadil 

Michal Habr a čtvrtá byla Marie Rybáková (není studentkou SLŠ). Karel Chmel starší obsadil páté 

místo v disciplíně VzPi 60.  

MČR ve vzduchových zbraních se zúčastnili dva členové klubu – Michal Habr a Karel Chmel st. 

Michal Habr jel s úkolem získávat zkušenosti na velkých závodech. Poprvé střílel na elektronické 

terče, výsledkem 335 bodů, který odpovídal očekávání, skončil na 24. místě mezi staršími 

dorostenci z celé ČR. Karel Chmel st. s výsledkem 524 bodů skončil až na 65. místě v konkurenci 

nejlepších mužů z celé ČR. 

V květnu a v červnu se střelci SSK Sport Písek zúčastnili dvou kol Českého poháru talentované 

mládeže. To je kromě MČR nejvyšší soutěž pro mladé střelce v ČR, kde se zúčastňují sportovci ve 

věkové kategorii dorostu z celé ČR. Na základě výsledků v této soutěži mohou získat další 

materiální podporu od Českého střeleckého svazu (střelivo, zbraně) a pokud by dokázali svými 

výsledky, že patří mezi „talenty“ a jsou mezi nejlepšími dorostenci v ČR, mohou se postupně dostat 

až do reprezentace ČR.  

Výsledky v prvních dvou kolech ČPTM 2018 ukazují, že někteří sportovci by se mohli dostat až do 

finálového kola ČPTM, pokud ve třetím kole, které bude 11.srpna v Plzni, dobře závod zvládnou. 

Proto bude třeba ještě před třetím kolem zajistit trénink ze vzduchových pistolí pro zdokonalení 

techniky výstřelu. 

 

 Habr Michal,  

student SLŠ 

Zemanová Kateřina Rybáková Marie 

1.kolo ČPTM 

26.5.2018 

Borek u ČB  

331 b., 25. místo ze 

37 účastníků 

311 b., 13.místo ze 

16 účastnic 

332 b., 10 místo ze 

16 účastnic 

2.kolo ČPTM 

23.6.2018 Březová u 

Karlových Varů 

351 b., 12.místo ze 

36 účastníků 

339 b., 11.místo z 20 

účastnic 

342 b., 8.místo z 20 

účastnic 

  

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 a přípravou zvláště žáků 1. ročníků 

a jednotlivých skupin. Většina turnajů probíhala ideálně v tělocvičně, která až do května není 

závislá na rozmarech počasí. Materiálně byl kroužek zabezpečen z inventáře kabinetu DM, kde se v 

letošním školním pouze vyřazovalo. 

   Během měsíců září – února se uskutečnil mezitřídní turnaj v nohejbalu, kterého účastnilo 6 týmů 

(24 žáků, 20 zápasů, vítěz tým 2.A – M. Škrleta, V. Dvořák, M. Blažek, M. Mls) a turnaj ve 

florbalu 8 týmů (56 žáků, 28 utkání, vítěz tým 2.A – J. Kuchta, M. Škrleta, M. Blažek, V. Říha, V. 

Dvořák). Nejlepší střelci J. Mareš 38 gólů, M. Škrleta 36 gólů a R. Holina 15 gólů.V prosinci 

proběhl Vánoční šachový turnaj: 8 hráčů, 28 her, vítěz Cvak Sáva 4.A. Na druhém místě se umístil 

Z. Přibil a třetí byl M. Rákosník z 1.A, kteří si vyzkoušeli své dovednosti v Jarním šachovém turnaji 

na Gymnáziu v Písku, kdy mezi 60 šachisty obsadili 8. a 11. místo. 

   Od února do dubna probíhal turnaj ve volejbalu, kterého se účastnilo 8 družstev (67 žáků, 20 

utkání, vítězný tým - nejzkušenější 4.B). V květnu začal turnaj v kopané na venkovním hřišti, ve 

kterém hraje 6 družstev. Mezi třídami byla sportovně nejúspěšnější třídou 2.A. Sportovcem roku se 

stal Pavel Řezník 4.B, který byl oporou všech turnajových týmů. 
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   Vybraní žáci se zúčastnili okresního finále středoškolských her pořádaných ASŠK a DDM 

Písek.Ve florbalu vybojovali naši žáci 3. místo a v poháru Josefa Masopusta v kopané 6. místo. V 

zápolení mezi píseckými Domovy mládeže, kde jsme byli pořadateli vybraných turnajů, vyhráli 

turnaj v nohejbalu, florbalu a kopané. Poděkování pak patří Nadačnímu fondu vyšší a střední 

lesnické školy Písek, který přispěl na dary za umístění částkou do 200 Kč na turnaj. 

   Stálý zájem o tuto formu sportovního vyžití přispěl ke smysluplnému trávení volného času žáků.  

 

Stolní tenis 

Výchovně vzdělávací cíle: 

Učit žáky základům stolního tenisu - pravidla hry pro dvouhru i čtyřhru, správné držení pálky, 

správný postoj u pingpongového stolu.  

Základní údery: Bekhend kontr, Forhend kontr, Pink z bekhendu, Pink z forhendu, obrana, útok. 

Dále: 

Upevňování vztahu žáků ke sportu a pohybu. Práce v kolektivu. Podpora komunikace a přátelství. 

Zdokonalení tělesné a psychické kondice. Práce s jemnou a hrubou motorikou. Postřeh a rychlost. 

Hodnocení a výsledky: 

Kroužek navštěvovali žáci a žákyně z prvních ročníků. Postupem se přidali i žáci z jiných ročníků. 

Vzhledem k tomu, že máme k dispozici čtyři stoly na stolní tenis, mohlo najednou hrát osm hráčů. 

Počet se ustálil na šesti pravidelné docházejících žáků. Ostatní žáci docházeli dle svého časového 

rozvrhu. Žáci udělali během roku pokrok v hraní stolního tenisu a těž, se utvořila dobrá parta. Naši 

žáci také odehráli přátelský turnaj s týmem z Domova mládeže Budějovická. Turnaj proběhl dobře 

ke spokojenosti všech zúčastněných. 

Kroužek probíhal každý týden ve středu od 16,00 do 17,00  hod.   

 

Myslivost 

   Výchovně – vzdělávací cíle: 

- učit žáky manuální zručnosti 

- předat žákům tradice 

- rozvíjet cit pro zvěř a k sobě navzájem 

- naučit žáky dalším dovednostem 

Hodnocení a výsledky 

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 navštěvovalo 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.  

 

Trubačský kroužek 

Akce za rok 2017/2018 

Trubačský seminář v Liptovském Hrádku 

Hony bažantnici - Hluboká nad Vltavou a Radanech 

Naháňky - Orlík nad Vltavou 

Burzy škol - Vimperk, Prachatice, Třeboň, Jindřichův Hradec, Písek 

Vzdělání a řemeslo České Budějovice 

Soutěže - Doupovský kňour, Mezinárodní česko-slovenská soutěž trubačů v Lipníku nad Bečvou 

Akce ve škole: SOLD 2017, Hubertská mše, Trubačský ples 
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Kynologický kroužek 

Kynologický kroužek má 24 členů. Jsou to žáci 1. – 4. ročníků 

Přednost v kroužku mají žáci  3.  a 4.r. (výuka myslivosti) 

Podmínkou účasti v kroužku je dobrý prospěch žáka 

Žáci mají možnost ustájit své svěřence v kotcích školy 

Kroužek probíhá každý čtvrtek v týdnu 

Pokud počasí dovolí, jezdíme vozidlem školy do terénu, kde probíhá výcvik psů 

O výcvik se starají instruktoři Jareš a Raab 

Zaměřujeme se na přípravu psů na různé zkoušky z výkonu 

Dále se snažíme obnovit umělou noru v areálu školy 

Bezkontaktní nácviky norníků 

Další naše aktivity se zaměřují na ukázky psů pro veřejnost 

21.3.2018 – akce škol pro veřejnost Mgr. Polanská 

5.4.2018 – DM a ŠJ při SOŠ a SOU Písek 

10.4.2018 – ZŠ Cehnice 

10.5.2018 – SD Drhovle 

5.6.2018 – ZŠ Albrechtice 

Tyto akce kroužku jsou hodnoceny veřejností velice kladně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslivecká kuchyně 

 

Výchovně vzdělávací cíle: 

1. Žáci zájmového kroužku byli seznámeni se zásadami a základními technologickými postupy 

zpracování surovin a typickými úpravami jednotlivých druhů zvěřiny a ryb. 

2. V součásti těchto technologií bylo zahrnuto podávání teplých a studených pokrmů a výběr 

vhodných nápojů. 

Témata a hodnocení: 

a/ Vedení zájmového kroužku při domově mládeže – myslivecká kuchyně, bylo zahájeno prvním 

setkáním dne 21.9.2017. Do zájmového kroužku v letošním roce docházelo celkem 7 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 opět čtvrtek a to jednou 

za 14 dnů. 

b/ Zájmového kroužku se takřka pravidelně účastnili čtyři studenti, kteří projevili velký zájem o 

vaření a vytváření pokrmů v režii vlastních receptů a nápadů. 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 jídel, přičemž 

musím i v letošním školním roce opět pochválit jejich odbornou znalost v oblasti gastronomie. 

c/  Samotné vaření probíhalo v prostorách školní kuchyňky. Závěrečné setkání na tomto kroužku 

jsme ukončili slavnostním dezertem a to zmrzlinovým pohárem s čerstvým ovocem, který studenti 
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vytvořili sami v režii své vlastní kreativity. Činnost kroužku byla poté ukončena k datu 31.5.2018. 

V příštím školním roce máme se studenty v plánu se opět a to již v pořadí po třetí připravit a 

následně zúčastnit gastronomické soutěže „Jihočeský kapr“ v kategorii juniorů. 

 

 14.12.2017 

Vaření – Hovězí vývar s domácími 

nudlemi 

Marinovaná srnčí kýta s pepřovou 

omáčkou ze zeleného pepře a smetanové 

brambory 

 
  

 

Vábení 

Výchovně vzdělávací cíle: 

 

Učit žáky technologickým postupům při vábení. 

Druhy vábniček, druhy vábení. 

Práce: hlas, sluch dech. 

Dále: vytváření kladného vztahu k přírodě a k myslivosti. 

Podpora vztahu ke kolektivu. 

Hlavním tématem kroužku je jelení vábení doplněné o vábení na jiné druhy zvěře. 

Témata se plní v blocích jednou za čtrnáct dní od 17,00 do 18,00 

  

1. jelení vábení, druhy řevnic. 

2. mladý hledající jelen 

3. „střední jelen“ 

4. starý jelen 

5. jelen u laní, jelení výzva 

6. myškovačka 

7. zaječí vřeštidlo 

Hodnocení a výsledky: 

Kroužek navštěvovali žáci z prvních ročníků a žáci třetích ročníků. Žáků navštěvující kroužek bylo 

deset. Žáci docházeli na kroužek pravidelně nebo dle svého časového rozvrhu Někteří žáci se s 

vábením setkali poprvé. Na kroužku se utvořila dobrá parta. Žáci si vzájemně pomáhali a 

podporovali se. Výsledkem kroužku byla prezentace jeleního vábení na akcích DM. 
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9. Hospodaření školy v r. 2017 

 

9. Hospodaření školy v r. 2017     

9.1 PŘÍJMY     

 Výnosy hlavní činnosti celkem         41 281     tis. Kč 

 Z toho:    

 a) poplatky od studentů, žáků a jejich rodičů           5 028     tis. Kč 

 b) příspěvek ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) na přímé náklady výuky         23 412     tis. Kč 

 - ve střední škole - s maturitní zkouškou         12 569     tis. Kč 

 - ve střední škole - s výučním listem           1 891     tis. Kč 

 - ve vyšší odborné škole lesnické           1 614     tis. Kč 

 - na činnost domova mládeže           5 029     tis. Kč 

 - na činnost školní kuchyně           2 309     tis. Kč 

 c) příspěvek z rozpočtu Kraje Jihočeského na provozní náklady           7 172     tis. Kč 

 - na provoz střední školy - s MZ           3 421     tis. Kč 

 - na provoz střední školy - s výučním listem           1 220     tis. Kč 

 - ve vyšší odborné škole lesnické              350     tis. Kč 

 - na provoz domova mládeže              889     tis. Kč 

 - na provoz školní kuchyně           1 292     tis. Kč 

 d) projekty ŠABLONY                 18     tis. Kč 

 e) dotace UZ 416  opr.TV šatny, UZ 454 Kyberšikana              150     tis. Kč 

 f) , dotace UZ-33352,, UZ 33038, UZ 33073              710     tis. Kč 

 g) ostatní výnosy hlavní činnosti                 92     tis. Kč 

 h) výnosy z prodeje služeb bez poplatků od žáků           1 023     tis. Kč 

 ch) výnosy z pronájmu              387     tis. Kč 

 i) čerpání fondů na krytí nákladů           2 035     tis. Kč 

 j) investiční dotace (rozpouštění z účtu 403)           1 239     tis. Kč 

 k) finanční výnosy - úroky, kurzové zisky                   2     tis. Kč 

 l) příspěvek Krajské vojenské velitelství                   4     tis. Kč 

 m) výnosy z prodeje materiálu                   6     tis. Kč 

 n) výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku                   3     tis. Kč 

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

 Výnosy z doplňkové (hospodářské) činnosti celkem           1 408     tis. Kč 

 Z toho:  tis. Kč 

 - výnosy z ubytovacích a stravovacích služeb              982     tis. Kč 

 - výnosy z ostatních prací a služeb              426     tis. Kč 

 VÝDAJE  tis. Kč 

 Investiční výdaje celkem           2 186     tis. Kč 

 Použito na:  tis. Kč 

 -  údržba podlahy SDM, omítky, podlahy NDM, kabinety údržba TV, arb.)              512     tis. Kč 

 - Wi-Fi starý domov mládeže              568     tis. Kč 

 - 3 etapa EZS, TZ kamer. Systém              406     tis. Kč 

 - konvektomat ŠJ              496     tis. Kč 

 - kopírovací stroj SHARP                 65     tis. Kč 

 - COP (10% spoluúčast )              113     tis. Kč 

 - úprava PC koef.2014.2013,2012                 30     tis. Kč 

 - úprava PC - výsledný koef. DPH -                4     tis. Kč 

 Neinvestiční výdaje celkem         42 136     tis. Kč 

 - neinvestiční výdaje hlavní činnosti         41 143     tis. Kč 

 - neinvestiční výdaje doplňkové činnosti              993     tis. Kč 
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 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (po zdanění) r. 2017:  tis. Kč 

 - v hlavní činnosti              138     tis. Kč 

 - v doplňkové (vedlejší) činnosti              415     tis. Kč 

 Hospodářský výsledek celkem:              553     tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek ve výši 553 298,85Kč byl vedením školy navržen k rozdělení do fondů 

a to, 53 298,85 Kč do fondu odměn a 500 000,- Kč do rezervního fondu.    

 Usnesením Rady Jihočeského kraje č.499/2018/RK-38 ze dne 23.4.2018 byly příděly do 

fondů  schváleny.        

 

10. Kontrolní činnost ve škole 

 

Ve škole vykonaly kontroly následující kontrolní instituce:   

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno – kontrola v souladu se zákonem č. 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a ustanovením §74 odst. 1 zákona č. 

326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Roční prověrka BOZP Jan Červenský Kluky, kontrola provozuschopnosti požárně 

bezpečnostního zařízení dle vyhl. MV č. 246/2001 

• ROP jihozápad – administrativní kontrola projektu “Zvýšení kvality vzdělávání zavedením 

nových technologií do výuky (období 21. 10. 2016 -20. 10. 2017)- v rámci administrativní kontroly 

nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla udělena žádná nápravná opatření. 

• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – kontrola 

vykonaná podle zákona č. 255/2012 Sb.- předmět kontroly: plnění povinností stanovených zákonem 

č. 258/2000 Sb., 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 vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb – bez hygienických závad. 

    • Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – 

Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle §88 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

– plnění povinností stanovených zákonem č.258/2000 Sb., 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.č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb – 

bez závad. 

• ČŠI Jihočeský inspektorát– dle §174 odst.2 písm. d) školského zákona, předmět kontroly –

organizace a průběh ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělávání s maturitní 

zkouškou – bez porušení právních předpisů 

• OSSZ Písek -  plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v 

důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku /na státní 

politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 582/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Zjištěn přeplatek na pojistném z důvodu rozdílů ve vyměřovacím základu za 

zaměstnavatele. 

• ČŠI Jihočeský inspektorát – kontrolované období školní roky 2016/2017, 2017/2018 

inspekční zpráva zveřejněna na internetových stránkách ČŠI: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy 

 

Z provedených kontrol nebyla naší organizaci uložena žádná sankce za porušení rozpočtové kázně 

ani nebylo vyměřeno penále nebo pokuta.  

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy
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11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 Nabídka vzdělávacích programů vzniklých v rámci projektu UNIV – práce s 

motorovou pilou, přibližování dříví traktory, příprava pro výkon funkce odborného 

lesního hospodáře, péče o městskou zeleň, pěstování rychle rostoucích dřevin pro 

energetické využití. 

 Ministerstvo zemědělství prodloužilo autorizaci dle zákona č. 179/2006 Sb. pro 

ověřování a uznávání dalšího vzdělávání v těchto dílčích kvalifikacích: výroba 

sazenic v lesních školkách, lesní technik pro těžební činnost, lesní technik pro 

pěstební činnost. 

 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. 

 Dále jsme zapojeni do programu UNIV 3  

 

 

Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

 
 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 realizuje se.  

 

 ROP Jihozápad 

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 

 

 IROP Jihozápad 

 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001854  

Moderní technologie na Lesnických školách v Písku  



29 

 

Realizací projektu spolufinancovaného Evropskou unií došlo k vytvoření moderní 

specializované digitální jazykové učebny za účelem podpory rozvoje jazykových 

kompetencí žáků a studentů střední lesnické školy. Dalším cílem, který se podařilo 

zrealizovat, bylo zajištění, resp. rozvoj vnitřní konektivity školy a připojení k 

internetu. Žáci a studenti naší školy i dalších škol partnerských budou mít možnost 

využívat i vzdálený přístup k digitálním materiálům.  

 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001824 

Středisko praxe – Lesnické školy Písek  

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001824  

Dne 17. 5. 2018 se uskutečnilo předání harvestorových simulátorů, jejich pořízení 

bylo spolufinancované Evropskou unií. Specializovaná učebna harvestorových 

technologií s výukovým programem TimberSkills byla rozšířena o systém, který se 

skládá z hlavního řídícího simulátoru a třech přídavných samostatně fungujících 

přenosných modulů pro výuku práce na harvestoru a vyvážecím traktoru.  

Simulátor nabízí možnost nácviku práce s různou technologií s ohledem na 

stanoviště a stav lesního porostu. Záměrem školy je, aby prostřednictvím výuky na 

simulátorech žáci získali zkušenosti, které jim umožní snadnější přechod k práci s 

harverstory v reálném provozu, a tím se tak zvýšila jejich konkurenceschopnost na 

trhu práce.  

  

 Granty a příspěvky Jihočeského kraje  

Podpora programů prevence kriminality ve školství – Projekt „Můj směr“ – 

schválen a realizuje se, finanční podpora ve výši 15 600,- 

 

 LČR Nadační a grantová služba 

Mimoškolní zájmová činnost –– podpořeno 30 000,- Kč, projekt se realizuje 

Odborný výcvik lesních mechanizátorů – 308 000,-Kč, projekt se realizuje 

 

 Centrum odborné přípravy – Škola byla vybrána Ministerstvem zemědělství 

jako jedna z 30 škol z celé republiky a ustanovena Centrem odborné přípravy 

s finanční podporou 1 666 000,- Kč. V rámci toho byly pořízeny tyto učební 

pomůcky:  

- zahradní traktor s příslušenstvím 

- Vysokotlaký čistič 

- Multifunkční svařovací invetory 

- Včelín 

- Laserová střelnice 

- Nesené zařízení na srovnávání pěstebních záhonů  
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12. 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. 
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Praxe – šk. rok 2017/18 
 

1. ročníky – 4 týdny   →   1 týden arboretum (od 11.9.2017) 

 

 3 týdny  ostatní  pěstební práce    11.9. -  15.9.2017 1. B    

 + výsadba stromu 

 18.9. - 22.9. 2017  1.A    

 

 školka    12.3. - 16.3.2018  -  1.A   

  

 

                                                                                                                     19.3. - 23.3. 2018 – 1.B   

 

 zalesňování                   9.4. – 13. 4. 2018  – 1.A   

 

          16.4  -  20.4. 2018 –  1.B  

 

 

 

  2. ročníky – 6 týdnů                        2 týdny – MYS (od 11.9.2017) 

 

 4 týdny     zalesňování                    2.10. –   6.10.2017  –  2.A   

            9.10. – 13.10.2017  –  2.B   

 

 školky       23.4. – 27.4. 2018 – 2.A   

 

                                              23.4. – 27.4. 2018 – 2.B   

             ½ třídy praxe u 

Domažlických městských lesů spol. s r. o.  

 zalesňování cizí   

                                                                                                                                               14.5. – 18.5. 2018 

    

                                                                                                                                                   21.5. -  25.5. 2018   

    

 UPt     4.6.– 8.6. 2018   – 2.A    

  

 

                                                                                                                       18.6. – 22.6.2018 – 2.B    

 

3. ročníky  - 6 týdnů    2 týdny individuální PP 14.5. – 25.5. 2018 

 

 

 

     2 týdny těžební praxe          3.A – 5.2. – 16.2. 2018   

                                                                                                                                             

        3.B – 19.2.-23.2, 5.3. – 9.3.2018 

                                                                                                                  1. týden - prořezávky  (pěstitel)  

                           

  

         2. týden  
        - mýtní těžba 

        - výchovná  těžba (železný kůň)  



32 

 

 

 

 2 týdny PIP od 25.9.2017 

 

 

4. ročníky          3 týdny  PIP– od 18.9.2017 

 

 

   Komplexní příklad  4.A – 9.4. – 11.4.2018 odevzdání  16.4.2018 

              

 zkouška  19.4.2018 

 

       4.B – 16.4. – 18.4. 2018 odevzdání  23.4.2018 

            

 zkouška  26.4.2018 

 

 

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.  

 

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. 



33 

 

 

13. Akce školy ve školním roce 2017/2018  

 

Organizační zajištění školního roku 2017/2018 

 

zahájení školního roku 4.9.2017 (po) 

opravné maturity Společná část MZ – 4.- 6.9.2017 

 ústní 11.-12. 9.2017 

opravné absolutorium 11.9.2017 (po) 

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

1.5.2018 (út), 8.5.2018 (út) 

plánované ředitelské volno 29.9. 2017(pá), 30.4.2018 (po), 7.5.2018(po) 

podzimní prázdniny 26.10-27.10.2017 (čt-pá) 

Den otevřených dveří 26.9. (SOLD), 16.10, 20.11., 18.12. 2017, 

22.1.2018 

rodičovská schůzka 24.11.2017 (pá) 

27.4.2018 (pá) 

vánoční prázdniny 23.12.2017 – 2.1.2018 (so – út) 

zahájení vyučování 3.1.2018 (st) 

konec 1. pololetí - vysvědčení 31.1.2018 (st) 

pololetní prázdniny 2.2.2018 (pá) 

jarní prázdniny 26.2.-2.3.2018 

velikonoční prázdniny 29.3.-30.3.2018 (čt, pá) + 2.4.2018(po) 

konec školního roku a vydání vysvědčení 29.6.2018 (pá) 

hlavní prázdniny 30.6. (so) – 31.8.2018 (pá) 

 
 

Září: 

 Zahájení školního roku 2017/18, se konalo jako každoročně v arboretu, na palouku pod 

„slavonskými“ duby, za účasti žáků, studentů, učitelů a zaměstnanců školy, jejich rodičů a 

pozvaných hostů 4. září 2017 

 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 
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 Den otevřených památek - arboretum 

 SOLD 2017 – Soutěž odborných lesnických dovedností 

 Projekt kyberšikany 

 S lesníkem do lesa –Krajské školní hospodářství 

 Svatováclavské troubení Kladská 

 Machři roku 2017- Praha  

 Den muzea a Lesů ČR, Hluboká nad Vltavou 

 

Říjen: 

 DM – beseda Městská knihovna Písek 

 Setkání výchovných poradců 

 Projekt kyberšikana 

 Burza škol –Jindřichův Hradec, Vimperk, Třeboň 

 Mezinárodní seminář mysliveckých trubačů – Liptovský Hrádok 

 DM – beseda o Písku 

 Hejnický dřevorubec 2017 

 Den otevřených dveří 

 Divadelní představení-Gazdina roba 

 Úklid synagogy - Písek 

 DM-beseda na téma Blízký východ 

 

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 

 5. Ekologická konference žáků středních škol Jihočeského kraje 

 Jihočeská ratolest 

 Výsadba remízu v honitbě Dobešice ve spolupráci s odborem životního prostředí města 

Písek 

 Projekt kyberšikana 

 ČŠI – testování sociální gramotnost 

 Účast na soutěži Jihočeský kapr – Gastrosoutěž České Budějovice 

 Podmořský svět – beseda – Domov mládeže 

 Vzdělání a řemeslo 2017 – výstava České Budějovice 
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 Anglické divadlo Praha 

 Den otevřených dveří 

 DM – beseda odpady 

 

 

 

 

 

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. 

 Školní hon čtvrtých ročníků 

 Anglické divadlo Praha 

 Účast na akci Myslivecké Vánoce Rudolfinum 

 Charitativní akce „Pečení perníčků“ – podpora Střediska rané péče České Budějovice 

 Den otevřených dveří 

 Pasov – exkurze německy mluvících žáků 

 Anglický den 

 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 
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Leden: 

 Den otevřených dveří 

 Lyžařský výcvik  

 MENDELU Brno 

 

Únor: 

 Soubor trubačů Lesnických škol a Klub trubačů ČMMJ uskutečnil osmý trubačský ples, na 

kterém se prezentovali jak trubači naší školy, tak spřátelené trubačské soubory. 

 Ekonomická olympiáda 

 Divadélko pro školy 

 DM – beseda –ptáci v zimě 

 Biologická olympiáda 

 Kurz vegetativního množení rostlin 

 

Březen: 

 ČZU Praha 

 Kurz řízkování-praktická část 

 Lyžařský výcvik 

 Rostlinokékařské zkoušky 

 YPEF – regionální kolo 

 Fotbalový turnaj středních škol 

 Krajské kolo biologické olympiády – kategorie A 

 Burza práce – Písek 

 Instalace ptačích budek v areálu nemocnice Písek 
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Duben: 

 Přijímací zkoušky na střední lesnickou školy  – podrobnosti  viz kap. 4 

 Krajské kolo biologické olympiády –kategorie B 

 Ukliďme svět 

 Silva Regina 

 Divadelní představení Bílá nemoc 

 Školní a krajské kolo SOČ 

 Účast na panelové diskuzi – Energie- šetřit a vyrábět  

 Střelecká soutěž „O pohár rektora“ 

 Ukázka pásových nosičů v reálném pracovním prostředí 

 Gmunden – vybraní žáci z 2.A, 2.B - Již tradičně odjela skupina 10 žáků druhých ročníků 

s doprovodem na odbornou praxi do rakouského Gmundenu  

 Exkurze Temelín 

 Dřevorubec Junior 2018 - Křivoklát 

 Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře v Písku  

 Exkurze Terezín 

 

Květen: 

 Závody dračích lodí 

 Prezentační soutěž žáků SŠ 

 Natura Viva- Lysá nad Labem 

 Chorvatsko – odborná exkurze 
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 Exkurze Temelín 

 Prezentační ekologická soutěž 

 Svatý týden čtvrtých ročníků 

 Maturitní zkoušky 

 Rostlinolékařské zkoušky 

 Ukázka odbornosti pro domov seniorů 

 

Červen: 

 Setkání úspěšných žáků se starostkou města Písku 

 Ukázka kynologického kroužku – Základní škola Albrechtice 

 Freiburg – exkurze 

 Anglický den 

  YPEF – celostátní kolo – Kostelec nad Černými lesy 

 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,  

Návštěva delegace z Freiburgu 

Naši školu navštívila delegace 12 specialistů – odborníků z výzkumného ústavu Forschungs- und 

Versuchsanstallt ve Freiburgu. Tito kolegové pracují v sekci myslivost, ochrana lesa a přírody. 

 Zabývají se nejnovějšími metodami výzkumu a pozorování zvěře – monitorování zvěře, telemetrie, 

fotopasti. Program, který naše škola připravila je nadchl – přednáška pana Ing. Šustra, který 

prezentoval  výsledky svého pozorování rysů na Šumavě a v Krkonoších. Odpoledne se jelo do Staré 

obory na Hlubokou – lesní porosty, vysoké stavy dančí a jelení zvěře, krásný a zajímavý výklad. 

Den byl zakončen grilováním na chatě Živec a výstupem na rozhlednu na Jarníku. Naši přátelé 

nešetřili chválou ani na adresu školy, překvapily je technické vybavení, vysoká odbornost 

vyučovaných předmětů i poměrně velké nároky na znalosti žáků. Obdivovali krásné arboretum a 

vzácné dřeviny, které jsou jeho součástí. Spolupráce s freiburským výzkumným ústavem bude nadále 

určitě pokračovat a učitelé i žáci lesnických škol budou mít díky ní  kontakt s největšími odborníky 

v oblasti myslivosti v Evropě.         

 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.  

 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 29.6.2018, pro učitele závěrečnou 

poradou. 

 

 

Červenec a srpen: 

 Nástupem učitelů do školy po dovolené, jejich poradou před zahájením nového školního 

roku dne 27.8.2018, a také opravnými zkouškami méně úspěšných žáků, ve dnech 27.-

31.8.2017, byl školní rok 2017/18 ukončen; formálně skončil dnem 31. srpna 2018.    
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 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   

 

http://www.lespi.cz/
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14. Seznam absolventů školy ve školním roce 2017/2018  
 

Střední lesnická škola – denní studium - třída 4. A  

Bambuškar Ivan, Beneš Matěj, Broža Martin, Brychta Vojtěch, Březka Jiří, Buček Roman, Cvak 

Sáva, Čarek Filip, Hudlička Lukáš, Káplová Kateřina, Kiklhorn Martin, Lescheová Andrea, Mála 

Dominik, Nováková Lucie, Rábová Zdeňka, Rathan Adam, Skuhrová Eliška, Slavatová Natálie, Sotl 

Matěj, Tříletý Tadeáš 

 

Střední lesnická škola – denní studium - třída 4. B 

Donda Daniel, Hájek Jiří, Chlanda Ondřej, Kubíček Matyáš, Lukš Pavel, Mareš Jan, Maurer Jiří, 

Moudrý Ondřej, Nováček Petr, Řezník Pavel, Tesař Miroslav, Urianková Denisa, Vrtiš Josef, 

Zadina Jan, Žáčková Eliška 

 

Střední lesnická škola-denní studium – třída 4.A, 4.B  (školní rok 2016/2017) 

Červinková Stanislava, Kejšar Ondřej, Válek Lukáš 

 

Střední lesnická škola – denní studium - třída 3. C – LM 

Brejcha Štěpán, Černohorský Jakub, Fejfar Filip, Halinger Martin, Kocian Lukáš, Marvan 

Daniel, Měřička Václav, Ochotný Václav, Petřík Libor, Richter Jan, Špindler Petr 

 

Vyšší odborná škola lesnická – dálkové studium – třída 3.D 

Bartoš Pavel, Beran Vít, Holý Vladimír, Koňas Lubor, Kotal Václav, Kubínek Michal, 

Machová Šárka, Matějková Hana, Nováková Pavlína, Pác Tomáš, Peřina Jan, Prikner Jakub, 

Procházková Yvette, Švancár Pavel, Vítková Simona 

 

Tato výroční zpráva o činnosti školy byla projednána školskou radou vyšší odborné školy 

lesnické a střední lesnické školy dne 15. října 2018.  

 

Písemná verze dokumentu je zveřejněna na přístupném místě ve škole (recepce školy), 

elektronická verze je zveřejněna prostřednictvím internetu na stránkách školy (http: 

www.lespi.cz) a podstatné údaje z ní jsou zveřejněny ve Zpravodaji Sdružení absolventů a 

přátel lesnických škol píseckých. 

 

 

 

        PhDr. Michal Grus 

             ředitel školy 
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