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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

 

ve školním roce 2018/19 
 

 

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 

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 -31. 7. 2019)  

Další funkce: koordinátor ŠVP 

 

Zástupce ředitele pro odborné vzdělávání: Ing. Ladislav Křížek (od 1. 9. 2017 – 31. 7. 2019) 

 

Zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitele: Ing. František Čapek, Ph.D. 

(od 1. 8. 2019) 

 

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:  

 

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, 

lesnická zoologie, právo ČR, pěstební praxe, občanská nauka 

BOROVIČKA Jaroslav, Ing.,  odborná praxe,  

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

studia,  

ČAPEK František, Ing., Ph.D., občanská nauka, ekonomika, práce s počítačem, lesnická botanika, 

lesní těžba, těžební praxe, ekonomika lesního hospodářství, ochrana lesa a životního prostředí 
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DAVID František, Ing., lesnická zoologie, ochrana lesa a životního prostředí, pěstební praxe 

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

lesního hospodáře, komplexní příklad, nauka o práci,  

GRUS Michal, PhDr., občanská nauka, 

HANUSOVÁ Marie, Mgr., anglický jazyk, seminář z anglického jazyka 

HAVELKOVÁ Šárka, Mgr., matematika, seminář z matematiky 

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, fyzika do 31. 8. 2019 

KOTLÍN Václav, odborný výcvik, praktická cvičení, 

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

nauka, informační a komunikační technologie 

KUDLÁKOVÁ Jana, Mgr., německý jazyk, český jazyk, seminář z německého jazyka 

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

ekologie, ekologie lesa, pěstební praxe, informační a komunikační technologie,  

MALÍKOVÁ Michaela, Mgr., matematika, fyzika, od 1. 9. 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,  

SUMERAUEROVÁ Alena, Mgr., německý jazyk, chemie,  

ŠIMŮNEK Libor, PhDr., občanská nauka, psychologie práce, dějepis, jednání s lidmi 

ŤUPA Pavel, Bc., řízení motorových vozidel,  

VAVŘÍK Milan, Mgr., anglický jazyk, seminář z anglického jazyka 

VLČEK Václav, Ing., odborný výcvik, komplexní příklad, odborná praxe do 31. 8. 2019 

VOTAVA Štěpán, Mgr., tělesná výchova, práce s počítačem, od 1. 9. 2018 

 

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 

BENÍŠKOVÁ Petra, uklízečka od 13. 2. 2019 

CAIS Pavel, DiS., správce sítě PC, koordinátor ICT 

CIRKLOVÁ Jana, administrativně-správní pracovnice ve školní jídelně (zkrácený úvazek + 

zkrácený úvazek uklízečka) do 30. 4. 2019 
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ČADKOVÁ Miroslava, kuchařka  

DLABAČOVÁ Lucie, kuchařka (zkrácený úvazek)  

FEDURCO JOZEF, zahradník od 1. 9. 2018 

FOŘTOVÁ Martina, kuchařka do 31. 7. 2019 

FLACHSOVÁ Blanka, vrátná (zkrácený úvazek) 

FUČÍKOVÁ Jana, kuchařka do 30. 6. 2019 

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, knihovnice, administrativní pracovník VOŠ od 1.8.2019  (zkrácený úvazek),  

KŘÍŽEK Pavel, domovník  

LEGNEROVÁ Hana, uklízečka (zkrácený úvazek) 

MACHATÁ Pavla, asistentka ředitele + projekty 

MALEČEK Václav, školník 

MARTINCOVÁ Marcela, uklízečka (zkrácený úvazek)  

MAŇÁK Jaroslav, Mgr., uklízeč (zkrácený úvazek) do 28. 2. 2019 

MAŠKOVÁ Pavlína, vedoucí školní jídelny 

NEČINOVÁ Dana, uklízečka (zkrácený úvazek)  

NĚMCOVÁ Ilona, vrátná (zkrácený úvazek) 

NOVÁKOVÁ Lada, kuchařka od 26. 8. 2019 

REICHLOVÁ Jana, administrativní pracovnice školní jídelny od 1. 5. 2019 

SCHÁNĚLEC Jiří, noční vrátný  

SVOBODOVÁ Štěpánka, vedoucí ekonomického úseku 

SMOLOVÁ Hana, kuchařka od 1. 7. 2019 

ŠVÁBOVÁ Šárka Ing, účetní (zkrácený úvazek) 

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 ……………………...………… 86 

- z toho dívek …………………………………………...……..  19 

- z 9. ročníku ZŠ ………………………………………………. 86 

 

Celkový počet přijatých žáků (nastoupilo)…....……..……..…………. 56  

- z toho dívek …………………………………………..……… 11 

- z 9. ročníku ZŠ ……………………………………................. 56 

 

 

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)....................................................... 17 

 

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

 

Denní studium:   

 - počet přihlášených uchazečů ....................................................  9 

 - z toho dívek …………………………………………...……..   6 

 

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 ………...……………… 38  

- z toho žen…………………………………………………..… 15 

 

Celkový počet přijatých uchazečů ……………………………………. 32 

- z toho žen………. …………………………………………… 12 

- nastoupilo ke studiu ................................................................. 30 
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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 2,069 1,997 2 4 23 23 2 - 

1.B 2,063 2,000 3 2 24 24 - 1 

2.A 2,297 2,294 4 3 14 23 9 1 

2.B 1,936 1,941 5 3 21 25 2 - 

3.A 2,167 2,169 3 3 21 23 3 1 

3.B 2,084 2,054 2 2 24 25 2 1 

4.A 2,567 2,400 1 1 18 28 11 1 

4.B 2,247 2,190 2 1 25 28 2 - 

 

 

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

  Třída   průměrný prospěch vyznamenání prospěli Neprospěli 

1.C 2,179 2,313 1 1 14 16 3 1 

2.C 2,304 3,353 - - 11 13 2 - 

3.C 2,523 2,310 1 1 9 10 3 1 

 

5.1.3. Přehled výchovných opatření ve školním roce 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Výsledky vzdělávání studentů vyšší odborné školy lesnické   
 

  Třída   průměrný prospěch vyznamenání prospěli neprospěli 

1.D 2,152 2,089 1 1 14 14 5 - 

2.D 0(zápočty) 1,778 10 3 - 6 - - 

3.D 1,577 1,782 9 2 3 9 - - 

 

 

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

 

  Třída   průměrný prospěch Vyznamenání prospěli neprospěli 

4.A 2,572 1 19 9 

4.B 2,379 2 23 4 

3.C 2,788 1 10 - 

počet udělených pochval ředitele školy 15 

počet udělených pochval třídního učitele   105 

počet udělených důtek ředitele školy 3 

počet snížených známek z chování - 

počet udělených důtek třídního učitele 14 

počet podmíněných vyloučení ze studia 1 

počet podmíněných vyloučení z ubytování v DM 2 

počet vyloučení z ubytování v DM 1 
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5. 4. Výsledky absolutoria studentů vyšší odborné školy lesnické: 

 

  Třída   průměrný prospěch vyznamenání prospěli neprospěli 

3.D 1,469 6 4 - 

 

 

 

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: 

 PhDr. Michal Grus 

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

úspěšně zakončeno 9. 11. 2018 

 Mgr. Lenka Polanská, Ph.D. 

Rozšiřující studium angličtiny – odborná kvalifikace pro učitele, Masarykův ústav vyšších     

studií ČVUT v Praze 

 

7.2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (účasti na kurzech, seminářích a  školeních)  

 

Září 

- Letecká škola – drony, Telink, s.r.o., Praha (Hrdina, Skřivan, David, Kukrál) 

- Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV ČB (Grus) 

- Školení BOZP (všichni zaměstnanci školy) 

- Lesnicko – dřevařská komora, Praha (Křížek) 

- Bezpečné používání chemických látek, Dekra Praha (Sumerauerová) 

 

Říjen 

- Svářečská škola Novotný-Podskalský, Čkyně (Chochole) 

a) Svařování obalovanou elektrodou 

b) Svařování autogenní soupravou 

- K čemu je ta tvá matematika? Copak jde štěstí spočítat?, Descartes Praha (Malíková) 

- Rozvoj řečových dovedností ve výuce ČJ, NIDV ČB (Sumerauerová, Schrollová) 

- Typologie MBM, ZVaS, Tábor (Schrollová) 

- Internet ve výuce angličtiny, Descartes Praha (Polanská) 

- Angličtina kreativně, Descartes Praha (Hanusová) 

- Seminář vedoucích včelařských kroužků mládeže, Včelí stráž Rakovník (David) 

- Agresivita ve škole – školská legislativa, Společně k bezpečí, z.s., Orlík n./Vltavou 

(Havelková, Sumerauerová) 

- Quo vadis, lesnictví? Kam kráčí těžba a doprava dříví? Mendelu Brno (Čapek, Grus, 

Skřivan) 

- Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV ČB (Grus) 

 

Listopad 

- Bezpečnostně právní aspekty rizikového chování, KÚ ČB (Ušatá) 

- Kázeňské problémy žáků středních škol a způsoby řešení ve školních řádech, KÚ ČB 

(Ušatá) 

- Konference agrární zemědělská osvěta a vzdělávání, Národní zemědělské muzeum Praha 

(Šimůnek, Grus) 

- Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV ČB (Grus) 

- Učíme se anglicky o EU, Descartes Praha (Hanusová, Vavřík) 

- Emoce, vztek, agrese a jejich role v životě člověka, KÚ ČB Theia (Ušatá) 

- Rozvoj čtenářské gramotnosti na SŠ, NIDV ČB (Kudláková, Schrollová) 

- Školení k maturitním a přijímacím zkouškám 2019, NIDV ČB (Havelková) 

- Středoškolskou matematikou napříč, VISK Praha (Malíková, Havelková) 

- Ekologická konference žáků ZŠ a SŠ Jihočeského kraje, KÚ ČB (Kukrál) 

- Ochrana synantropních ptáků, Česká ornitologická společnost, KÚ ČB (David) 

- Výchova k podnikavosti na SŠ, Junior achievement, o.p.s. Praha (Křížek) 
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Prosinec 

- Husquarna – setkání zástupců lesnických škol (Bílek, Homola) 

 

Leden 

- Školení řidičů, autoškola Váňa (Chochole) 

- Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními, NIDV ČB (Sumerauerová) 

- Cermat – seminář pro maturitní komisaře (Votava) 

- Moderní výuka se systémem SEIWIN v oboru lesnictví, HA-SOFT, s.r.o Brno (Bláhovec, 

Bušina, Čapek, Křížek, Grus, Francálek, Hrdina, Kukrál, Skřivan) 

Únor 

- Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů, ČLS Praha (David) 

- Šablony, KÚ Jihočeského kraje, ČB (Křížek) 

 

Březen 

- Vybrané otázky školského práva pro vedení škol, Společně k bezpečí, z. s. Orlík n./ Vlt. 

(Havelková) 

- 10. setkání koordinátorů EVVO Jihočeského kraje, KÚ ČB (Kukrál) 

- Setkání výchovných poradců, PPP Písek  (Sumerauerová) 

Duben 

- Pohybové programy v tělesné výchově jako prevence civilizačních onemocnění, Descartes, 

o. s. Praha (Votava) 

Květen 

- Školení učitelů cizích jazyků, Robotel, Smart Class+ (Hanusová, Kudláková, Polanská, 

Vavřík, Sumerauerová, Schrollová) 

- Žák s autismem na ZŠ a SŠ, agentura Majestic, Praha (Sumerauerová) 

- Foto – kurz, J. Vávra (Jirušová) 

 

Červen 

- Setkání uživatelů ITER SOFT, ITER SOFT lesnické a geografické systémy, Vysoké Mýto 

(Hrdina) 

 

Srpen 

- Jak být laskavým a efektivním učitelem, Společně k bezpečí, z.s., Orlík n./Vltavou 

(Havelková, Sumerauerová) 

- Školení učitelů cizích jazyků, Robotel, Smart Class+ (Hanusová, Kudláková, Polanská, 

Vavřík, Sumerauerová, Schrollová) 
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7.3. Zvyšování kvalifikace ostatních zaměstnanců: 

 

2018    

   

Zadávání veřejných zakázek pro školy a školská zařízení         Machatá  

Praktické uplatňování DPH v roce 2018       Svobodová  

Praktický průvodce řádnou účetní závěrkou PO a výpočet daně z příjmu 2018  Svobodová  

2019  

Seminář DPH           Svobodová  

Hygienické minimum  ŠJ/            Fořtová, Bardová, Čadková, Mašková, Hanusová  

Školení o odborné způsobilosti v elektrotechnice   Gomelský, Cais, Maleček, Křížek  

Školení topičů                 Gomelský, Maleček, Křížek  

Seminář srážky ze mzdy          Klimešová 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

8.1. Vzdělávací akce pro žáky školy nebo veřejnost: 

 

 Státní rostlinolékařské zkoušky 

 Co se zvěřinou a další aktuální problémy myslivosti 

 Program rozvoje venkova 2014-2020 „lesnická opatření“ 

 Co se zvěřinou a další aktuální problémy myslivosti 

 Kurz vegetativního množení rostlin 

 European forest institut 

 JISOPM 

 Chemické prostředky v lesním hospodářství 

 Chov a ochrana zvěře v kulturní krajině 

 Národní inventarizace lesů 

 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 – 8 uchazečů a zkoušky pro myslivecké hospodáře celkem úspěšně 

vykonalo 74 uchazečů. 

 Myslivecké zkoušky Vodňany 

 

8.2.2. Ostatní 

 Kurzy – profesní kvalifikace - celkem 2 kurzy absolvovali 3 uchazeči 

 

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, PhDr. Šimůnek 

 matematicko-přírodovědní předměty – Mgr. Sumerauerová 

 odborné předměty – Ing. David, Ing. Hrdina, Ing. Bílek, Ing. Čapek, Ph.D., Ing. 

Homola 
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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, Ph.D. – výbor Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých, 

akreditovaný poradce ministerstva zemědělství pro lesní hospodářství 

 

8.4. Publikační činnost učitelů školy: 

 

ČAPEK, F.: Vývoj dopravy dříví v závislosti na změnách dřevozpracujícího průmyslu: Sborník 

příspěvků z konference konané 25. října 2018 na MENDELU. Brno: ČLS, 2018, s. 20-21. ISBN 

978-80-02-02822-2 

ČAPEK, F.: Zásluhy J. J. JUDr. Bedřicha Schwarzenberga o založení lesnických škol v Písku, 

Obnovená tradice 2018, r. 39, Č. Budějovice 

 

 

8.5. Zahraniční pobyty učitelů a žáků školy:  

 odborná exkurze žáků 4. ročníků a 4 doprovázejících osob na odbornou exkurzi do Francie, 

Švýcarska, Německa (červen 2019) 

 odborná exkurze 4. ročníku a pedagogického doprovodu  -  Švédsko (červen 2019) 

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

v Bialowiezi, Polsko (září 2018) 

 odborná exkurze žáků 4. ročníků a 3 doprovázejících pedagogů na Slovensku ve spolupráci 

s Lesnickou školou J. D. Matejovie v Liptovském Hrádku (září 2018) 

 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 Traunkirchenu, Rakousko (červen 2019). 

 

 

8.6. Činnost žáků školy mimo vyučování  

 

 Žákovská rada  

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

 

Žákovský časopis „Samorost“  

Ve školním roce 2018/19 vyšla dvě čísla časopisu pod patronací učitele PhDr. L. Šimůnka. Časopis 

obsahoval především příspěvky a články žáků, ale svými postřehy přispěli i učitelé. Časopis je 

publikovaný na stránkách školy www. lespi.cz.  

 

Žákovský klub „Master Team“ 

„Master Team“ = Monopol na dobrou zábavu, Atraktivní filmy na videu, Spousta 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.  
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ZÁŘÍ – úvodní seznamovací a adaptační klubový večer pro 1. ročník, pomoc při úpravě okolí 

synagogy v Soukenické ulici – 2. ročník ŘÍJEN – návštěva divadelního představení v angličtině – 

2. ročník – Anglická literatura, prohlídka interiérů Staroměstské radnice a podzemí, návštěva 

divadelního představení v angličtině – 3. ročník – Murder in Wimbledon, prohlídka pamětihodností 

Starého města, pomoc při úpravě okolí synagogy v Soukenické ulici – 1. ročník, LISTOPAD – 

odpolední výlet do Památníku Lety, účast v literární soutěži Odsouzení holocaustu, pomoc při 

úpravě okolí synagogy v Soukenické ulici – 3. ročník, PROSINEC – sázení lípy v prostoru mezi 

Palackého sady a hlavní poštou k uctění 150 obětí holocaustu na Písecku za účasti velvyslance Státu 

Izrael p. Daniela Marona a vrchního zemského rabína Karola Sidona, zahraniční výjezd Klubu 

mladých cestovatelů do Rakouska – Advent v Solné komoře, návštěva divadelního představení 

v angličtině – 1. ročník – Charles Dickens - A Christmas Carol, prohlídka židovských památek staré 

Prahy s odborným průvodcem, LEDEN – Písek, jak ho (ne) znáte – beseda s ředitelem 

Prácheňského muzea PhDr. Jiřím Práškem, ÚNOR – přednáška Mgr. Pavla Šnorka – Judaismus, 

židovské zvyky a tradice, výstava v aule: Písek, jak ho (ne) znáte, vědomostní soutěž o Písku – 

celoškolské kolo, BŘEZEN – „křesla pro hosta“ Klubu mladých cestovatelů: – PhDr. Rudolf Slaba 

– Za kaktusy do Bolívie, Mgr. Milan Vavřík – Izrael a Palestina na vlastní oči, DUBEN -  

vyhodnocení literární soutěže Odsouzení holocaustu: Simona Nocarová, Štěpánka Špinderová a 

Zdeněk Přibil - za odměnu absolvovali 2-denní poznávací výlet do Polska: Krakov, Kaziměř, 

Osvětim, Brezinka, výstava fotografií z výletu do Polska, KVĚTEN – pomoc při úklidu prostoru u 

synagogy v Soukenické ulici - postupně 3 odpoledne 1., 2., 3. ročník, ČERVEN – slavnostní 

zakončení klubové sezóny spojené s výletem na rozhlednu Jarník a táborákem, návštěva Prahy – 

rozhledna Petřín, představení ve Stavovském divadle Praha: Audience u královny 

 

Kroužky při domově mládeže: 

 

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. Díky 

tomu, že již čtyři členové kroužku vlastní své dravce, je praktická část pro žáky velmi atraktivní. 

K pohodovému a bezpečnému výcviku dravců také přispěla i moderní telemetrie pro dravce 

zakoupena v minulých letech. Další významnou částí praktických činností byly práce na dokončení 

nové sokolnické komory a areálu pro dravce, které nám škola nechala postavit. Zpestřením schůzek 

bylo také promítání filmů a fotek se sokolnickou tématikou.  

 I když v tomto školním roce žádný člen kroužku neskládal sokolnické zkoušky, byli 

obsahem teoretické části čtyři 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, pohyby v průběhu roku, potrava a vlastnosti. 

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

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

využití, etologie, ochrana a péče o pohodu dravců. 

4. Výcvik sokolnických dravců a sokolnické lovectví. Sokolnická výstroj a výstroj dravce, její 

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 se během roku věnovali osvětové činnosti na přednáškách a akcích pro školy, 

domovy důchodců atd., kde seznamovali veřejnost s dravci, sokolnictvím a přírodou obecně. 
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- Čtyři členové se také zúčastnili národního 51. sokolnického setkání s mezinárodní účastí 

OPOČNO 2018.  Zde se nejen mohli podívat na sokolnictví ve všech jeho podobách na té 

nejvyšší úrovni, ale také se aktivně podíleli na zdárném průběhu celé akce.  

Dalším zpestřením činnosti byla červnová návštěva ve stanici Biologické ochrany na mezinárodním 

letišti v Českých Budějovicích, kde proběhla i exkurze u letištních hasičů. 

Také se někteří z členů kroužku zúčastnili sokolnických setkání pořádaných sokolnickým 

střediskem Písek, se kterým úzce a dlouhodobě spolupracujeme. 

 

Fotografický kroužek  
Fotografický kroužek zahájil svoji činnost úvodní schůzkou v říjnu 2018, na které jsme probrali 

náplň fotokroužku v tomto roce. S členy kroužku jsme diskutovali o jejich zkušenosti 

s fotografováním, jaký přístroj mají momentálně k dispozici a jaké zajímavé snímky se jim podařily 

o prázdninách. 

Náplň kroužku tvořila část teoretická (seznamování členů se základy fotografování, programy na 

úpravu fotografií, s možnostmi využití fotografií – fotokalendáře, fotoknihy) a část praktická  

(fotografování při různých akcích školy, na společných vycházkách a ve volném čase o víkendech 

doma). Dvě členky kroužku se 4. dubna 2019 zúčastnily krajské soutěže studentské tvořivosti 

„Krumlovská prima sezóna“, pořádané DDM Český Krumlov a obsadily se svými fotografiemi 

výborné první a druhé místo. Pro Zuzku Veselou a Štěpánku Špinderovou byla přínosem i účast na 

odborném semináři o fotografii, který byl součástí přehlídky.  

 

Hudební kroužek 

Má ve škole suverénně nejdelší tradici. Pravidelně se schází ve čtvrtek, ale před vystoupením je 

občas potřeba týden zkoušet každý den. Jeho produkce je zaměřena na dva žánrové okruhy. První 

okruh jsou lidové jihočeské písně a druhý okruh české lidové koledy. S tím se mění i složení 

orchestru, kdy v lidovkách je základem akordeon, bicí a basová kytara, na koledy nastupují 

elektronické varhany, violoncello a příčná flétna. Obě sekce jsou pochopitelně bohatě prostoupeny 

žesťovými nástroji, baskřídlovkou, lesními rohy a trubkami. Tito hráči samozřejmě trénují a i 

vystupují s trubačským kroužkem, např. Ondřej Turek navštěvoval celé čtyři roky i píseckou ZUŠ. 

Silnými motivacemi jsou samozřejmě vystoupení. Soubor tradičně hraje před Svatohubertským 

průvodem na začátku listopadu. Potom se intenzivně zkoušejí koledy, již několik let hrajeme 

poslední adventní neděli v Národním zemědělském muzeu, na pobočce Ohrada na Hluboké u 

Českých Budějovic, kde je umístěno Muzeum lesnictví, rybářství a myslivosti. Letošní koncert byl 

mimořádně zdařilý, na velkém podiu ve velkém sále s mnoha pozornými posluchači se všem 

muzikantům dařilo. Na jaře končíme zase lidovkami, 26. dubna otevírání výstavy trofejí OMS Písek 

a 8. května poslední zvonění na VOŠL a SLŠ Písek. Odchodem maturantů se soubor rozpadne a 

v září je třeba sestavit nový.  

 

Kynologický kroužek 

Členové kynologického kroužku se scházeli každý čtvrtek. Na těchto schůzkách se seznamovali 

s mysliveckou kynologií na teoretické i praktické rovině. Své nabyté znalosti uplatňovali při 

výjezdech do honiteb Jehnědno a Chřešťovice. Zde se nacvičovaly praktické disciplíny dle 

zkušebních řádů ČMMJ a ČKS. Jednalo se především o slídění, stopu vůdce, hlasitost a vodění na 

řemeni, dále o disciplíny přinášení zvěře a její odevzdání vůdci. Studentky Vaňková a Měřičková 

reprezentovaly školu na zkouškách loveckých psů -  na jarních zkouškách vloh a na zkouškách 

z norování, kde se svými svěřenci uspěly. Dále se členové kroužku věnovali během roku osvětové 

činnosti a předváděcím akcím např. ukázky pro MŠ a ZŠ Cehnice, dále pro MŠ a ZŠ Vlachovo 

Březí a MŠ Chrášťany. Studenti perfektně zvládli předvedení čtyřnohých kamarádů, troubení a 

ukázku  dravců. Dětem se předváděné akce líbily. V rámci praktické činnosti byl  svépomocí 

zbudovány tři nové boudy pro psy v kotcích, v novém školním roce se bude v započatých pracích 

pokračovat.  
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Kroužek „Ochránci přírody“  

Kroužek Ochránci přírody se scházel 1 – 2x za měsíc. Žáci se seznamovali s nutností ochrany 

životního prostředí, přírody jako celku. V zimním období probíhaly besedy na téma ochrany přírody 

na klubovně, kde si žáci rozšiřovali teoretické znalosti. Na jaře se uskutečnily praktické akce. 

V rámci činnosti kroužku se uskutečnila návštěva Prácheňského muzea – přírodovědné sekce - 

s přednáškou RNDr. Jiřího Šebestiána na téma chráněná území na Písecku. Tato přednáška byla 

doplněna společným výjezd na rybník Řežabinec. 

Další zajímavou akcí se stala návštěva Školního polesí Hůrky s Ing. V. Vlčkem, který připravil 

praktické poznávání druhů ptactva podle zpěvu. 

Průřez aktivitami kroužku: 

Na podzim proběhl úklid areálu školy. 

V listopadu se konala beseda “Ekologie a třídění odpadů“ - prezentovaná Ing. J. Kukrálem.  

Ing. V. Vlčka pokračoval v cyklu „Ptáci v zimě 3 - tentokrát se zaměřením na sovy a noční ptáky“. 

Lucie Marunová, studentka 1. ročníku, prezentovala svoji seminární práci na téma „Vodní ptactvo“. 

Na jaře žáci seli slunečnici na pozemku školy v arboretu, připravovali tak zásoby semen do krmítek 

v zimním období. 

Na jaře byla založena květnatá medonosná louka u včelího úlu. 

Za účelem rozmnožení hmyzu žáci vytvořili hmyzí hotel v arboretu školy. 

Na závěr školního roku žáci připravili a realizovali školní akci „ Den stromu“. 

 

Kroužek stolního tenisu 

Kroužek stolního tenisu se scházel pravidelně každou středu na hernách v budově DM. Na těchto 

schůzkách se členové kroužku seznamovali s hrou stolního tenisu. Kroužek byl rozdělen ta 

teoretickou část a praktickou část. 

Teoretická část: 

1. pravidla stolního tenisu 

2. postoj při hře 

3. úchop pálky 

4. základní údery, bekhend kontr, forhend kontr, pink z bekhendu, pink z forhendu 

V praktické části členové kroužku trénovali základní údery, nahrávky, obranu, útok, smeč. 

Trénovala se dvouhra i čtyřhra.   

Členové kroužku se zúčastnili turnaje, který probíhal v rámci spřátelených domovů mládeže na 

našem DM. Turnaje se účastnilo dvanáct soutěžících. Nejlepší za DM Lesnická byl Matouš Fišer, 

který obsadil třetí místo. 
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Kroužek myslivosti 

Činnost mysliveckého kroužku započala v září a probíhala v závislosti na počasí a roční době min. 

1x za 14 dní. V úvodní hodině byli žáci seznámeni se zásadami bezpečnosti práce a s programem. 

Kroužek navštěvovala během školního roku řada studentů. Po počátečním nadšení zůstalo 6 

studentů s vážným zájmem o myslivost. V průběhu roku stavěli myslivecká zařízení, posedy, 

krmeliště a preparovali srnčí trofeje. Žáci se seznamovali se životem jednotlivých druhů zvěře a 

s mysliveckými tradicemi. Vždy pracovali ochotně a se zájmem učit se novým věcem. Práce 

probíhala v návaznosti na roční období a činnostem s tím spojenými.  Na počátku byli žáci 

seznámeni s průběhem lovů, bezpečností a pohybem v lesním prostředí, dozvěděli fakta 

o organizaci honu, o zvyklostech, které hon provázejí a s organizací tradičních zábav. Během 

zimního období se žáci učili o zásadách správného přikrmování spárkaté a bažantí zvěře. Několikrát 

jsme navštívili oboru v Píseckých lesích, kde chovají dančí a mufloní zvěř. Černou zvěř jsme 

pozorovali na Školním polesí Hůrka. V zimním období mladí myslivci preparovali srnčí trofeje, 

přičemž byli upozorněni na možná rizika spojená s používáním chemických prostředků a na rizika 

vyplývajících z časté paradontózy.  Vedoucí kroužku informoval o častých onemocněních spárkaté 

zvěře - střečkovitostí., o prevenci, která má předcházet ztrátám na mláďatech při sečení travin, 

včetně použití moderních technologií. Tyto technologie spočívaly v pachových odpuzovačích a 

elektronických plašičích. Na příští rok plánujeme i názornou ukázku správného postupu před 

senosečí. 

Na závěr byla pro zájemce provedena rozborka a sborka loveckých zbraní používaných nejčastěji 

v našem prostředí,včetně ukázky jejich údržby, kterou si někteří i sami vyzkoušeli. 

 

Volejbalový kroužek 

Volejbalový kroužek pro druhý, třetí a čtvrtý ročník zahájil svoji činnost 24. září 2018 a probíhal 

pravidelně každé pondělí od 17,30 do 19,00. Volejbalový kroužek pro začátečníky z prvního a 

druhého ročníku probíhal každou středu od 16 hod. do 17 hod. a první hodina se uskutečnila dne 10. 

října 2018. Do volejbalového kroužku se v tomto školním roce přihlásili jenom tři studenti z 1. A, 

proto byla jejich středeční hodina doplněna o studenty z druhého ročníku, kteří jsou velmi aktivní a 

navštěvovali tak kroužek dvakrát týdně.  Se studenty 3. a 4. ročníků vytvořili hráčskou základnu 

dvaceti hráčů, která se pravidelně scházela za účelem zdokonalení herních dovedností, zlepšení 

úderů a stylu hry. Členové kroužku byli v úvodní hodině poučeni o zásadách bezpečnosti při pobytu 

v tělocvičně a nošení vhodného sportovního oděvu a obutí do prostor tělocvičny. 

Naši studenti měli možnost poměřit si své síly s týmem složeným z pedagogických pracovníků SLŠ 

B. Schwarzenberga, které se odehrálo v měsíci prosinci 2018.  O účast v těchto zápasech byl ze 

strany studentů veliký zájem. Utkání proběhla v dobré atmosféře a na své si přišli i diváci . 

Studenti čtvrtých ročníků ukončili svoji docházku po absolvování maturitní zkoušky, ostatní 

volejbalisté navštěvovali kroužek ještě v měsíci červnu. Poslední hodina se odehrála pro zpestření 

na beach volejbalovém hřišti 24. června 2019. Mnozí ze zúčastněných tak měli vůbec první 

příležitost zahrát si beach volejbal a musím říct, že tato premiéra dopadla velmi dobře. V průběhu 

tohoto školního roku většina pravidelných hráčů a hráček zlepšila své herní dovednosti a podařilo se 

naplnit  i hlavní výchovné cíle. 

 

Sportovní kroužek  

Kroužek probíhal 3x týdně formou mezitřídních a skupinových turnajů a přípravou zvláště žáků 1. 

ročníků a jednotlivých skupin. Cílem kroužku bylo přilákat co nejvíce žáků ke sportování. Většina 

turnajů probíhala ideálně v tělocvičně, která až do května není závislá na rozmarech počasí. 

Materiálně byl kroužek zabezpečen z inventáře kabinetu DM. Obsahem sportovního kroužku byly 

turnaje tříd ve florbalu, nohejbalu, volejbalu a kopané. Během měsíců září až února se uskutečnil 

mezitřídní turnaj v nohejbalu, kterého účastnilo 6 týmů (22 žáků, 20 zápasů, vítěz tým 3.A) a turnaj 

ve florbalu 7 týmů (70 žáků, 21 utkání, vítěz tým 3.A). Nejlepším střelcem se stal M. Škrleta. Od 

února do dubna probíhal turnaj ve volejbalu, kterého se účastnilo 8 družstev (67 žáků, 20 utkání, 
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vítězný tým - 3.B). V dubnu začal turnaj v kopané na venkovním hřišti, ve kterém hrálo 6 družstev, 

53 žáků, 15 zápasů, vítězný tým 3.B. Nejlepší střelec byl V. Janda.Vybraní žáci se zúčastnili 

okresního finále středoškolských her v kopané pořádaných ASŠK a DDM Písek, kde obsadili 

4.místo. V zápolení mezi píseckými Domovy mládeže naše týmy vyhrály turnaje ve florbalu a 

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

žáků. 

Včelařský kroužek 
Ve včelařském kroužku jsou žáci 1.A, 1.B, 2.A, 2.B  a 3.B ročníku. - celkem17 žáků. 

Kroužek probíhá dle situace v průměru 4 krát v měsíci. V  jarním a letním  období  častěji, i v době 

letních prázdnin. Náplní včelařského kroužku byla praktická a teoretická činnost. Činnost praktická  

byla realizována  od období předjaří až do podzimu do zazimování včelstev  a  zahrnovala: 

-  v období předjaří jsme pozorovali – sledovali včely na česlech a jejich první prolety. Z tohoto 

pozorování jsme zjistili dobrý zdravotní stav u dvou včelstev, jedno včelstvo však uhynulo (dle 

Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Prahy se jednalo o běžnou virózu, která byla pro tento  

včelařský rok častou příčinou úhynu). Po celou dobu jsme prováděli pečlivou ochranu před 

zavíječem sířením souší a dalších prostor. Dále jsme přidávali nástavce z důvodu vyšší snůšky. Též 

jsme vkládali mezistěny do rámečků. Doplňovali jsme vodu do napáječek před úlem. V období 

vrcholného léta jsme zahájili krmení včelstev. Za účelem zajištění dobrého zdravotního stavu včel  

jsme prováděli instalaci  gabonu, fumigaci, aplikaci varidolu,  sběr měle, kterou jsme zaslali na 

rozbor na veterinární správu. Výsledky zdravotního stavu včelstev byly velice dobré. Činnost 

teoretická probíhala v podzimních a zimních měsících a to v učebně lesnické zoologie. Teoretickou 

část prováděl vedoucí včelařského kroužku a zabýval se následujícími tématy: včelí pastva –

medovice, včelařský  rok, teorie o včelách, život včel, pracovní metody se včelstvy, zařízení 

včelnice, nemoci včel, mor včelího plodu, chov plemenných matek, včelí pastva, druhové medy, 

zdravá včelstva, včelaření s roztoči.  

 

Střelecký kroužek – broky 

Střelecký kroužek se konal vždy ve čtvrtek s návazností na otevírací dobu střelnice Provazce, která 

je otevřená od března do poloviny října. V zimních měsících se tento kroužek nekonal. 

Činnost kroužku byla rozdělena na dvě základní oblasti.  

Teoretická příprava: 

Bezpečné zacházení se zbraní, základy konstrukce používaných zbraní, zásady zamíření na pevný a 

pohyblivý cíl a provozní řád střelnice. 

Praktická část: 

Střelba z brokovnice na asfaltové terče. Praktická část probíhala na střelišti SKEET. Nejprve žáci 

stříleli na přilétavé terče na stanovištích 1,2,6,7. Podle dovedností se posunovali na další stanoviště, 

stříleli na terče přilétavé i odlétavé a někteří si zkusili i dvojstřely. 

Jedinou akcí střeleckého kroužku byla pomoc při přípravě celostátního přeboru ČMMJ v loveckém 

parkuru, který se na střelnici Provazce uskutečnil 11.5.2019. 

 

 

Střelecký kroužek – vzduchovka 

Střelecký kroužek se konal pravidelně v pondělí a ve středu. Účastníci se vždy scházeli na  střelnici, 

která je vybudována na půdě budovy SLŠ. 

 Činnost kroužku byla rozdělena na dvě základní oblasti.  

1. Teoretická příprava: 

Bezpečné zacházení se zbraní, základy konstrukce používaných zbraní, zásady zamíření na 

pevný a pohyblivý cíl, zásady správného nahození a spuštění a provozní řád střelnice. 

2. Praktická část: 

Střelba ze vzduchovek. Nejprve žáci střílí na pevný terč, pokud se jim podaří dosáhnout 

hranice 80 bodů (ze 100 možných), mohou přejít na střelbu na běžící terč. Na běžícím terči 
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se střílí na takzvané pomalé běhy, kdy terč projede dvoumetrovou dráhu za 5 sekund. Obě 

tyto varianty střílí žáci ze zbraní Slavia 631, pokud se některému podaří, na běžící terč, 

dosáhnout hranice 100 bodů (z 200 možných) může přejít na lepší a výkonnější zbraň TAU 

200. V rámci střeleckého kroužku se žáci zúčastnili střeleckého závodu z malorážky K4M, 

který pořádá Spolek myslivců při CZU Praha. Naši žáci se v konkurenci vysokoškoláků 

neztratili a obsadili 3., 5., 7., a 9. místo. 

 

Střelecký kroužek – vzduchová pistole 

Střelecký kroužek se scházel pravidelně v úterý a ve čtvrtek odpoledne. Kromě toho se jeho členové 

podle svých možností ve svém volném čase (soboty, neděle) účastnili řady závodů nejen 

v Jihočeském kraji na úrovni České republiky. Při schůzkách (trénincích) dbáme především na 

zachovávání bezpečnosti při střelbě a dodržování mezinárodních Pravidel sportovní střelby. Také 

všichni noví zájemci jsou poučeni o bezpečném zacházení se vzduchovými pistolemi a jsou jim 

poskytnuty základní informace o způsobu míření a správném provedení výstřelu. Postupně získávají 

znalosti o chování na střelnici při závodech (vše je podřízeno mezinárodním Pravidlům sportovní 

střelby) tak, aby mohli úspěšně porovnávat svoje výsledky s ostatními sportovci z celé ČR. Jakmile 

mají správné návyky a mohou se účastnit závodů, je jim nabídnut vstup do Českého střeleckého 

svazu a pak mohou získat materiální podporu pro svoji činnost (zbraně, střelivo).Vrcholnými 

soutěžemi pro mládež jsou Krajské přebory, Český pohár talentované mládeže a Mistrovství ČR, 

kde soutěží se stejně starými sportovci v kategoriích dorost anebo junioři. Na tyto soutěže se 

sportovci musí „probojovat“ a jsou nominováni podle výsledků na jiných soutěžích ze zveřejněného 

Kalendáře ČSS. Ve školním roce 2018/2019 se sportovci zúčastnili kromě jiných těchto závodů: 

- Český pohár talentované mládeže 2018, kde do finálového závodu mezi nejlepší pistoláře 

ČR postoupili Habr, Rybáková, Zemanová 

- Přebor JČ kraje 2019 ve střelbě ze vzduchových zbraní v únoru 2019, kde zvítězil Michal 

Habr a stal se přeborníkem JČ Kraje pro rok 2019.  

- Mistrovství ČR ve vzduchových zbraních, kde Michal Habr vybojoval třetí místo mezi 

nejlepšími dorostenci ČR (s trochou smůly – měl stejný výsledek jako druhý sportovec, ale 

měl méně středových desítek a na první místo měl ztrátu jen tři body) 

- Přebor Jihočeského kraje v kulových zbraních 2019 v květnu 2019 v květnu 2019 

- ČPTM 2019 česká větev 1. kolo, Michal HABR obsadil první místo, Marie Rybáková pro ni 

dobrým výsledkem 333 b. bojuje a potup do finále ČPTM 

- Připravujeme se na Olympiádu dětí a mládeže v Liberci, která bude poslední týden v červnu 

v Liberci. Naši střelci Habr a Rybáková zde budou reprezentovat Jihočeský kraj ve střelbě 

ze vzduchové pistole. 
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9. Hospodaření školy v r. 2018 

 

9.1. PŘÍJMY     

9.1.1. Výnosy hlavní činnosti celkem         43 934     tis. Kč 

  Z toho:     

  a) poplatky od studentů, žáků a jejich rodičů           5 011     tis. Kč 

  b) příspěvek ze státního rozpočtu (MŠMT ČR) na přímé náklady výuky         27 160     tis. Kč 

(P) - ve střední škole - s maturitní zkouškou         15 329     tis. Kč 

  - ve střední škole - s výučním listem           2 086     tis. Kč 

  - ve vyšší odborné škole lesnické           1 585     tis. Kč 

  - na činnost domova mládeže           5 758     tis. Kč 

  - na činnost školní kuchyně           2 402     tis. Kč 

  c) příspěvek z rozpočtu Kraje Jihočeského na provozní náklady           7 870     tis. Kč 

(N) - na provoz střední školy - s MZ           3 788     tis. Kč 

  - na provoz střední školy - s výučním listem           1 358     tis. Kč 

  - ve vyšší odborné škole lesnické              365     tis. Kč 

  - na provoz domova mládeže           1 250     tis. Kč 

  - na provoz školní kuchyně           1 109     tis. Kč 

  d) projekty ŠABLONY              353     tis. Kč 

  e)  UZ 454 Prevence kriminality                 16     tis. Kč 

  f) neinvestiční dotace IROP středisko praxe, jazyková učebna              254     tis. Kč 

  g) ostatní výnosy hlavní činnosti                 30     tis. Kč 

  h) výnosy z prodeje služeb bez poplatků od žáků              585     tis. Kč 

  ch) výnosy z pronájmu              443     tis. Kč 

  i) čerpání fondů na krytí nákladů              531     tis. Kč 

  j) investiční dotace (rozpouštění z účtu 403)           1 667     tis. Kč 

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

  l) příspěvek Krajské vojenské velitelství                 10     tis. Kč 

  m) výnosy z prodeje materiálu                    -     tis. Kč 

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

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

9.1.2. Výnosy z doplňkové (hospodářské) činnosti celkem           1 381     tis. Kč 

  Z toho:     

  - výnosy z ubytovacích a stravovacích služeb           1 113     tis. Kč 

  - výnosy z ostatních prací a služeb              268     tis. Kč 

9.2. VÝDAJE     

9.2.1. Investiční výdaje celkem         12 753     tis. Kč 

  Použito na:     

  - el.vrátník IV.etapa              158     tis. Kč 

  - IROP modernizace síťové infrastrukt.-bezbarierový přístup do učebny              180     tis. Kč 

  - COP 2018           1 811     tis. Kč 

  - VOŠ střecha, fasáda (projektová dokumentace)              166     tis. Kč 

  - kuchyňská linka služební byt                 53     tis. Kč 

  - úprava arboreta - cesty (z FRŠ + z FI)           2 351     tis. Kč 

  - osobní auto OCTAVIA               562     tis. Kč 
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  - IROP modernizace síťové infrastrukt. Jazyk.učebna           3 884     tis. Kč 

  - IROP středisko praxe -simulátor harvestoru a vyvážecí soupravy,laptop           3 237     tis. Kč 

  - TZ kamerový systém                 99     tis. Kč 

  - TZ SŠ   el.rolety                 55     tis. Kč 

  - TZ telefonní ústředny                 98     tis. Kč 

  - mrazící skříň ŠJ                 61     tis. Kč 

  - polohopisný a výškopisný plán - plocha před SŠ                 18     tis. Kč 

  - úprava PC koef. DPH - 2012,2013,2014                 20     tis. Kč 

9.2.2. Neinvestiční výdaje celkem         44 497     tis. Kč 

  - neinvestiční výdaje hlavní činnosti         43 750     tis. Kč 

  - neinvesiční výdaje doplňkové činnosti              747     tis. Kč 

9.3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (po zdanění) r. 2018:     

  - v hlavní činnosti              184     tis. Kč 

  - v doplňkové (vedlejší) činnosti              634     tis. Kč 

  Hospodářský výsledek celkem:              818     tis. Kč 

Hospodářský výsledek ve výši 700 903,05Kč byl vedením školy navržen k rozdělení do fondů a to,  

50 903,05 Kč do fondu odměn a 650 000,- Kč do rezervního fondu. 

 Usnesením Rady Jihočeského kraje č.448/2019/RK-66 ze dne 25.4.2019 byly příděly do fondů  

schváleny.      

 

     

 

10. Kontrolní činnost ve škole 

 

Ve škole vykonaly kontroly následující kontrolní instituce:   

 ROP jihozápad – administrativní kontrola projektu “Zvýšení kvality vzdělávání zavedením 

nových technologií do výuky (období 21. 10. 2017 -20. 10. 2018)- v rámci administrativní 

kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla udělena žádná nápravná opatření – 

provedení kontroly 7. 11. - 4. 12. 2018 

 Ministerstvo financí – Audit operace – IROP - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001854 

Modernizace síťové infrastruktury a výukové učebny – 25. 3. 2019 - 17. 4. 2019 – bez ztráty 

kytičky 

 Ministerstvo zemědělství ČR – kontrola organizování zkoušek z myslivosti pořádaných 

VOŠL a SLŠ Písek – bez zjištění (25. 9. 2018) 

 Ostatní kontroly související s provozem:  

Roční prověrka BOZP ve škole  

Roční kontrola – únikové cesty, nouzové osvětlení, požární dveře a uzávěry (f. Červenský) 

Kontrola plynových kotlů, plynových rozvodů  JH Technik, E-ON, kontrola úniku plynu a 

signalizace. 

 Kontrola o dodržování zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a zvláštních 

právních předpisů vydaných k jeho provedení (18. 3. - 25. 3.2019) – nebylo zjištěno žádné 

porušení zákona o zbraních, a ani zvláštních právních předpisů vydaných k jeho provedení. 

 Kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování vodou 29. 4. 2019 

         

Sankce a odvody: 

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

ani nebylo vyměřeno penále nebo pokuta. 
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11. Nabídka celoživotního vzdělávání 
Kurzy a zkoušky garantované školou 

Osvědčení, které k níže uvedeným zkouškám škola poskytuje, slouží jako doklad pro případné zaměstnavatele 

či jiné osoby, že dotyčný ovládá danou činnost práce v lese na takové úrovni, jaká je vyžadována po žácích 

školy v rámci jejich studia nebo jaká by byla vyžadována, pokud by byla povinnou součástí jejich vzdělávání. 

(Tj. osvědčení není akreditováno nějakým dalším subjektem.) 

      výcvik    zkouška 

Obsluha harvestoru     ano    ano 

Obsluha vyvážecí soupravy   ano    ano 

Simulátor harvestoru s lektorem   ano     ne 

Simulátor harvestoru bez lektora   ano     ne 

Obsluha RMŘP    ne    ano 

Obsluha LKT     ne    ano 

Obsluha křovinodřezu    ne    ano 

Odhad stáří zvěře a hodnocení trofejí*  ano    ano 

Údržba městské zeleně*   ano    ano    

*Probíhá pouze při dostatečném počtu zájemců. 

Zkoušky organizované z pověření Ministerstva zemědělství ČR 

Na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR organizuje škola zkoušky z myslivosti, jejich složení je 

podmínkou získání loveckého lístku (podle  § 47, odst. 3, písm. c)  zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),  a 

zkoušky pro myslivecké hospodáře, jejichž složení opravňuje k výkonu funkce mysliveckého hospodáře (podle 

§ 35, odst. 1, písm. h)  zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).      

Zkoušky z myslivosti*    výuka, samostudium, praxe, zkouška 

Zkoušky pro myslivecké hospodáře*   výuka, samostudium, praxe, zkouška 

*Probíhá pouze při dostatečném počtu zájemců. 

Osvědčení o získání profesní kvalifikace 

Škola je autorizovanou osobou pro vybrané profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací. Bližší 

podrobnosti o podmínkách a obsahu zkoušek: https://www.narodnikvalifikace.cz/.  

Těžba dříví těžebně-dopravními stroji (41-042-M) 

Lesní technik pro pěstební činnost (41-054-M) 

Lesní technik pro těžební činnost (41-055-M)  

Pěstební činnost a ochrana lesa (41-022-H) 

Těžební činnost (41-023-H)     

Doprava dříví (41-024-H)    

Výroba sazenic v lesních školkách (41-026-H)  

Krajinář (41-038-H)     

https://www.narodnikvalifikace.cz/
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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  

 OP VVV – Šablony 2 

      - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016294 – Lesnická škola v Písku –  

      1 099 224,- Kč, žádost podána a zaregistrována 

 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  
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 partnerských škol mají možnost 

využívat i vzdálený přístup k digitálním materiálům. Probíhá udržitelnost projektu, 

která je pětiletá. 

 

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. Probíhá udržitelnost projektu, která je pětiletá. 



28 

 

 Granty a příspěvky Jihočeského kraje  

 

Podpora programů prevence kriminality ve školství – Projekt „Předcházení 

kriminalitě na Lesnických školách v Písku“ – schválen a realizuje se, finanční 

podpora ve výši 22 950,- Kč 

Rekonstrukce podlahy v posilovně – 180 009,- Kč 

 

 
 

 

 LČR Nadační a grantová služba 

Moderní lesnická učebna – 250 000,- Kč - příspěvek na pořízení vybavení pro učebnu 

(PC sestavy, interaktivní panel, pracovní stoly) 
     Podpora mimoškolní činnosti studentů –trubačský kroužek – 30 000,- Kč (hudební nástroje) 

 

 

 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:  

 

- laserový dálkoměr 4x 

- externí GNSS přijímač 3x 

- meziřádková plečka s příslušenstvím 

- podřezávací stroj 

- zasypávač výsevu 
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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 zázemím pro těžbu a dopravu dříví. Vybavení 

mechanizací umožňuje, aby se žáci všechny potřebné úkony a pracovní operace naučili a vyzkoušeli 

si je 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. 

 

  

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. 
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Akce školy ve školním roce 2018/2019  

 

Organizační zajištění školního roku 2018/2019 

 

zahájení školního roku 3. 9. 2018 (po) 

opravné maturity společná část MZ – 3.9. - 5. 9. 2018 

praktická MZ 10. 9. 2018 

ústní MZ 11. 9. 2018 

státní svátek 28. 9. (pá), 28. 10. (ne), 17. 11. (so), 24. 12. -

26. 12. (po-st), 1. 1. 2019 (út), 19. 4. 2019 

(pá), 22. 4. 2019 (po), 1. 5. 2019 (st), 8. 5. 

2018 (st),  

plánované ředitelské volno 3.1. - 4. 1. 2019 (čt, pá), 9. 5. 2019(čt), 10. 5. 

2019 (pá) 

podzimní prázdniny 29.10-30. 10. 2018 (po-út) 

Den otevřených dveří 25. 9. (SOLD), 15.10, 19. 11., 17. 12. 2018, 

14. 1. 2019 

rodičovská schůzka 30. 11. 2018 (pá) 

26. 4. 2019 (pá) 

vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (so – st) 

zahájení vyučování 7. 1. 2019 (po) 

konec 1. pololetí - vysvědčení 31. 1. 2019 (čt) 

pololetní prázdniny 1. 2. 2019 (pá) 

jarní prázdniny 4. 3. 2019 - 10. 3. 2019 

velikonoční prázdniny 18. 4. - 19. 4. 2019 (čt, pá) + 22. 4. 2019(po) 

konec školního roku a vydání vysvědčení 28. 6. 2019 (pá) 

hlavní prázdniny 29. 6. (so) – 1. 9. 2019 (ne) 

 
Akce školy v jednotlivých měsících: 

Září: 

 Zahájení školního roku 2018/19 se konalo 3. září 2018 v arboretu, na palouku pod 

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

pozvaných hostů  

 Zasedání školské rady 

 Opravný termín maturitních zkoušek pro absolventy střední lesnické školy, kteří maturitní 

zkoušku nevykonávali v řádném termínu a pro ty, kteří v řádném termínu neuspěli – část 

profilová a ústní ve škole, státní část na spádové škole - na SOŠ a SOU Komenského v 

Písku  
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 Opravný termín absolutoria pro neúspěšné studenty VOŠ 

 Odborná exkurze 4. ročníků – Polsko 

 Odborná exkurze 4. ročníků – Slovensko  

 Návštěva 11 žáků a 4 vyučujících z Polska - Bialowieza 

 SOLD 2018 – Soutěž odborných lesnických dovedností 

 Projekt „Můj směr“ 

 Myslivecké slavnosti sv. Eustacha konané na Křivoklátě 

 Den dřeva -Chanovice 

 Den otevřených dveří – Lesy města Písku, s.r.o. 

 Výsadba třídního stromu 2. A 

 Traunkirchen – slavnostní otevření nové budovy ORT 

 

Říjen: 

 DM – beseda Městská knihovna Písek 

 Branný závod střední škol – areál školy 

 Projekt „Můj směr“ 

 Burza škol – Jindřichův Hradec, Vimperk, Třeboň 

 Pedagogická praxe studentů ČZU 

 Mezinárodní seminář mysliveckých trubačů  

 Dům seniorů Písek 

 

 

Listopad: 

 Slavnostní pasování prvních ročníků do cechu lesnického  

 Hubertova jízda a 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 

 Testování čtenářské a matematické gramotnosti 1. ročníků 

 Projekt „Prevence kriminality“ 

 Divadélko pro školy 

 Třídní hon 4. A 

 Účast na soutěži Jihočeský kapr – Gastrosoutěž České Budějovice 

 Vzdělání a řemeslo 2018 – výstava České Budějovice 

 Maturitní trénink 4.A, 4.B 
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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. 

 Třídní hon 4. B  

 Židovská obec – sázení stromu 

 IROP – kurz harvestorových technologií a jazykový kurs 

 DD Sousedovice – Svatohubertská mše 

 Anglické divadlo Praha 

 Účast na akci Myslivecké Vánoce v Rudolfinu Praha 

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

 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: 

 Lyžařský výcvik 1. A 

 MENDELU Brno – prezentace pro 4. ročníky 

 Ekonomická olympiáda 

 Hon – Orlík nad Vltavou 

 

Únor: 

 Soubor trubačů lesnických škol a Klub trubačů ČMMJ uskutečnil 9. trubačský ples v Písku 

 DM – turnaj píseckých DM ve florbale 

 Biologická olympiáda 

 Dravci a sovy – přednáška v aule školy 

 Kurz vegetativního množení rostlin 

 

Březen: 

 ČZU Praha – prezentace pro 4. ročníky 

 Jarní prázdniny 

 Kurz řízkování-praktická část 

 Lyžařský výcvik 1.B 

 Rostlinokékařské zkoušky 

 Akademická soutěž trubačů v Kostelci nad Černými lesy 

 YPEF – regionální kolo pro ZŠ, místní kolo pro SŠ 

 Krajské kolo biologické olympiády – kategorie A 

 

Duben: 

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

   Krajské kolo biologické olympiády – kategorie B 

   Exkurze žáků 1. ročníku do Jaderné elektrárny Temelín 

   Ukázka odbornosti pro písecké domovy mládeže 

   Krajské kolo SOČ 

   Prezentační soutěž žáků SŠ JČ „Bádáme o všem, co nás baví“ 

   Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře v Písku 
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Květen: 

 Gmunden – odborná praxe vybraných žáků 2.A, 2.B - Již tradičně odjela skupina 10 žáků 

druhých ročníků s doprovodem na odbornou praxi do rakouského Gmundenu  

 Poslední zvonění žáků 4. ročníku 

 Montáž ptačích budek v Hluboké nad Vltavou 

 Natura Viva  

 IROP – kurz harvestorových technologií 

 Svatý týden čtvrtého ročníku 

 Maturitní zkoušky 

 Ukázka odbornosti klientům domova seniorů 

 

Červen: 

 Setkání úspěšných žáků se starostkou města Písku 

 Cres – odborná exkurze vybraných žáků do Chorvatska 

 Trubačský seminář v Žilině 

 Schůzka s rodiči budoucích prvních ročníků 

 Ukázka odbornosti v MŠ Chrášťany, Vlachovo Březí  
„Dobrý den, rádi bychom touto cestou poděkovali panu Jarešovi a studentům Vaší školy z kynologického 

kroužku, kteří minulé pondělí navštívili naši mateřskou školu a připravili pro děti velmi zajímavý program. 

Představili nám v něm svou školu, ukázali dětem výcvik psů a dravců a trubači nám předvedli své trubačské 

umění. Velmi za vše děkujeme, pro děti to byl krásný a nezapomenutelný zážitek. Vážíme vaší práce a snad 

ještě někdy budeme mít příležitost vidět vaše vystoupení. S pozdravem a ještě jednou s velkým poděkováním 

za celý kolektiv MŠ Pastelka včetně všech dětí Ivana Veberová, vedoucí učitelka MŠ Pastelka Vlachovo 

Březí,  

 Národní kolo SOČ v Opavě 

 Matematická soutěž prvních ročníků 

 50 let SAPLŠ – Lesy města Písku, s.r.o. 

 Odborná exkurze žáků 3. A a 3. B do Francie, Švýcarska, Švédska 

 Absolutorium žáků vyšší odborné školy lesnické – podrobnosti viz. kap. 5  

 Přijímací řízení na vyšší odbornou školu lesnickou  

 Závěrečné zkoušky oboru Lesní mechanizátor skládané podle jednotného zadání 

závěrečných zkoušek,  

 Den stromu pro základní školy 

 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 v arboretu školy pod 

„slavonskými“ duby - pro žáky ukončeno předáním vysvědčení dne 28.6.2019, pro učitele 

závěrečnou poradou. 

 

 

Červenec a srpen: 

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

roku dne 26. 8. 2019 a také opravnými zkouškami méně úspěšných žáků ve dnech 26.- 30. 

8.2019, byl školní rok 2018/19 ukončen; formálně skončil dnem 31. srpna 2019.  
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Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, 

Lesnická 55 

 

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku nabízí 

celou škálu možností vzdělávání v lesnických oborech, popřípadě v oborech lesnictví příbuzných. 

Především se jedná o čtyřleté odborné vzdělávání s maturitou – obor lesnictví. Návazně mohou 

maturanti ze všech středních škol pokračovat na tříleté vyšší odborné škole, rovněž v oboru 

lesnictví. Toto studium je zakončeno absolutoriem, absolventi mají titul Dis, přičemž je možno 

využít i  kombinované formy studia. 

Skladbu studijních oborů dále vhodně dotváří tříleté střední odborné vzdělávání s výučním 

listem - obor lesní mechanizátor (tento obor je podporován stipendijními programy Lesů ČR a  

také Vojenských lesů a statků ČR). 

V rámci školní výuky žáci kromě jiného získávají v učebním oboru řidičské oprávnění „T“ (lesní 

mechanizátor) nebo v maturitním oboru řidičské oprávnění „B“, v obou studijních oborech pak 

mohou získat zbrojní průkaz, oprávnění k získání loveckého lístku a oprávnění zastávat funkci 

mysliveckého hospodáře.  

Škola průběžně buduje podnětné zázemí pro moderní odbornou výuku, čemuž významně napomáhá 

i účast v projektu ministerstva zemědělství Centra odborné přípravy, která jí umožnuje čerpat 

významné finanční prostředky na investice do odborných učebních pomůcek. Ve škole je 

k dispozici nově rozšířená učebna se simulátory harvestorů, dále jsou zde tři počítačové učebny 

vybavené i mobilními zařízeními pro práci s nejmodernějším lesnickým softwarem, nová 

počítačová učebna byla vybudovaná i pro výuku cizích jazyků. Výuka ve škole se opírá také o 

„pomůcky“, jež jsou dědictvím úsilí předchozích generací – např. svým rozsahem unikátní sbírka 

vycpanin nebo sbírka geologická. 

Vlastní budova školy je součástí rozsáhlejšího areálu, jenž je dále tvořen domovem mládeže, školní 

jídelnou, tělocvičnou, venkovním hřištěm a konečně také arboretem, které představuje jeden 

z vůbec nejatraktivnějších prvků zdejšího prostředí. Ubytování na domově mládeže je zajištěno 

ve dvoupokojových buňkách s vlastním příslušenstvím a ledničkou. V době osobního volna mohou 

žáci využívat pestré nabídky zájmové činnosti (např. kroužky střelecký, trubačský, kynologický, 

včelařský, sportovní atd.), k dispozici jim je například i chlapecká a dívčí posilovna či informační 

centrum s knihovnou a čítárnou. 

Klíčovým partnerem školy při zajišťování praktického vyučování je Krajské školní hospodářství 

České Budějovice, které spravuje školní polesí Hůrky a Vimperk. Mezi další důležité partnery školy 

patří přirozeně Lesy ČR, Vojenské lesy a statky, Národní park Šumava, Lesy města Písku, Lesní 

správa Orlík nad Vltavou, Českomoravská myslivecká jednota – OMS Písek aj. Zmínit je třeba i 

spolupráci se Zemědělskou univerzitou v Praze a Mendelovou univerzitou v Brně, zejména s jejich 

lesnickými fakultami.  

Přijďte se k nám podívat a poznejte moderní tvář lesnického školství. 
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13. Seznam absolventů školy ve školním roce 2018/2019  
 

Střední lesnická škola – denní studium - třída 4. A  

Ellinger Václav, Hroncová Aneta, Chadraba Štěpán, Janák Vojtěch, Janda Jakub, Kajpr Antonín, 

Kerschlager Jiří, Kolář Adam, Kotrlík Jakub, Kvasnička Pavel, Lachout Jaroslav, Loněk Jiří, 

Matulka Jan, Ostádal Jakub, Otta Zdeněk, Solus Vojtěch, Velíšek Vojtěch, Vlasák Jaroslav, Vlček 

Radek, Voráčková Marie 

 

Střední lesnická škola – denní studium - třída 4. B 

Ajchlerová Kristýna, Cábová Veronika, Cirklová Petra, Čudan Dušan, Hájek Tomáš, Heřmánková 

Šárka, Kacerovský Martin, Kačírek Josef, Kaprál Daniel, Kotora David, Lisý Josef, Maruška 

David, Novák Matyáš, Novotný Jan, Novotný Jan, Pavlas David, Pokorný Michal, Potužník Vojtěch 

Řehák Martin, Sup Jan, Šabat Pavel, Štauber Petr, Turek Ondřej, Urban Tomáš, Vrňáková Sára 

 

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

Andreas Jiří, Fiala Jakub, Hrnčiarik Michal, Kalianko Martin, Kučera Viktor, Matuška 

Lukáš, Mejta Antonín, Plojhar Jaromír, Šerpán Marek, Urban Pavel, Vondruš Petr 

 

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

Červenková Helena, Kmeťo Rastislav, Kroupová Dana Marie, Marunič Tomáš, Pilařová 

Viktorie Benedikta, Rýdl Nikola, Svatoš Daniel, Šíp Miroslav, Vondráček Jiří, Ing. Vršecká 

Lucie 

 

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

lesnické a střední lesnické školy dne 15. října 2019.  

 

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, v.r. 

             ředitel školy 

 

http://www.lespi.cz/

