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Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlinského 2474

Výroční zpráva
o činnosti školy za školní rok 2018/2019
zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve
znění pozdějších předpisů.

A) Základní údaje o škole
Název:

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474

Identifikátor zařízení: 651 023 572
IČ:

75 050 099

DIČ:

CZ 75 050 099

Adresa:

Bydlinského 2474, 390 02 Tábor

Telefon:

381 252 414 - sekretariát

E-mail:

skola@ssjs-tabor.cz

Internetová adresa:

www.ssjs-tabor.cz

Zřizovatel:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Právní forma:

příspěvková organizace

Ředitel školy:

Mgr. Jaroslav Petrů
od 1.8.2019 Mgr. Radek Cícha

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
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Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
1. Střední škola
IZO: 130 001 236
2. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
IZO: 110 024 508
3. Domov mládeže
IZO:163 102 759
4. Školní jídelna
IZO: 163 102 767

Vedení školy:
Mgr. Jaroslav Petrů – ředitel školy
Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 381 252 414, 393 033 200
Mgr. Milan Mikolášek – statutární zástupce ředitele
Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 393 033 233
Ing. Ivana Prošková – zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 393 033 217
Mgr. Radek Cícha – zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 393 033 209
Ing. Eva Šišková - zástupce ředitele pro úsek technicko-ekonomický a správní
Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 393 033 206
Mgr. Jitka Kubů, vedoucí Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Bydlinského 2859, Tábor, telefon: 393 033 207
Jiří Drtina - vedoucí odloučeného pracoviště – praktického vyučování
Chýnovská 2945, Tábor, telefon: 393 033 160
Mgr. Petr Prášek - vedoucí domova mládeže
Bydlinského 2474, Tábor, 393 033 120
Hana Křížová – vedoucí školní jídelny
Bydlinského 2474, Tábor, telefon: 381 252 331
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Školská rada
Školská rada byla zřízená ke dni 7.června 2005.
Školská rada má 3 členy (zástupce rodičů, zástupce pedagogů, člen jmenovaný zřizovatelem školy).
V dubnu 2017 proběhly poslední volby do školské rady, zástupkyní rodičů byla zvolena Naděžda
Sagarová.
Složení školské rady:
Příjmení, jméno, titul
Fišer Jiří, Ing.

starosta města Tábor, člen jmenovaný zřizovatelem školy

Naděžda Sagarová

zástupce rodičů

Vránek Jiří, PhDr.

předseda ŠR, zástupce pedagogů školy
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B) Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019
1. Střední škola
IZO: 130 001 236
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Bydlinského 2474, 390 02 Tábor - teoretické vyučování, praktické vyučování žáků
gastronomických oborů
2. Žižkovo náměstí 5, 390 01 Tábor - praktické vyučování žáků gastronomických oborů
3. Chýnovská 2945, 390 02 Tábor - praktické vyučování žáků řemeslných oborů
1.1. Přehled aktivních oborů vzdělání - stav k 30.9.2018
4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou - denní forma vzdělávání
Kód oboru vzdělání
63-41-M/01
65-42-M/01
68-43-M/01
72-41-M/01

Název oboru

Počet žáků

Ekonomika a podnikání
Hotelnictví
Veřejnosprávní činnost
Informační služby
Celkem

10
85
106
58
259

3leté obory vzdělání s výučním listem – denní forma vzdělávání
Kód oboru vzdělání
23-68-H/01
26-57-H/01
29-54-H/01
36-52-H/01
65-51-H/01
29-56-H/01

Název oboru

Počet žáků

Mechanik opravář motorových vozidel
Autoelektrikář
Cukrář
Instalatér
Kuchař-číšník
Řezník-uzenář
Celkem

74
11
66
27
84
13
275

2leté nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou – denní forma vzdělávání
Kód oboru vzdělání

Název oboru

64-41-L/51

Podnikání
Celkem

Počet žáků
45
45
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Počet celkem

Z toho dívky

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávající se
v běžné třídě
- z toho s asistentem pedagoga
Individuální vzdělávací plány – žáci se SVP

30

12

4
8

2
3

Individuální vzdělávací plány – ostatní

5

5

Výuka probíhala podle školních vzdělávacích programů, které byly vytvořeny na základě
příslušných rámcových vzdělávacích programů pro daný obor vzdělávání:
Kód oboru
Název oboru vzdělání
vzdělání
4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou

Školní vzdělávací program

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

Obchodně podnikatelská činnost

63-42-M/01

Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

72-41-M/01

Informační služby

Knihovnické a informační služby

3leté obory vzdělání s výučním listem
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

Automechanik

26-57-H/01

Autoelektrikář

Autoelektrikář

29-54-H/01

Cukrář

Cukrář

29-56-H/01

Řezník-uzenář

Řezník-uzenář

36-52-H/01

Instalatér

Instalatér

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař-číšník

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Číšník-servírka

2leté nástavbové obory vzdělání s maturitní zkouškou
64-41-L/51

Podnikání

Podnikání
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1.2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Počet pedagogických pracovníků - stav ke dni 30.9.2018
1) Vedení školy:
- z toho :- ředitel
- zástupci ředitele
2) Učitelé celkem
- z toho ženy
3) ostatní pedagogičtí pracovníci
- asistenti pedagoga
- výchovný poradce z řad učitelů
- školní metodik prevence z řad učitelů

5
1
4
65
39
3
1
1

Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický / pracovní úvazek ke dni 30.9.2018:
1) Vedení školy:
ředitel
zástupci ředitele
- toho ženy
2) Učitelé celkem
- z toho ženy
a) pro všeobecně vzdělávací předměty
- toho ženy
b) pro odborné předměty
- z toho ženy
c) pro praktické vyučování
- z toho ženy
3) Externí učitelé (pro odborné předměty)
- z toho ženy
4) ostatní pedagogičtí pracovníci
- asistenti pedagoga

5
1
4
2
58,2
34
26,2
15,2
15
12,3
16,3
6
0,6
0,4
2,25
2,25

Převážná část pedagogických pracovníků je způsobilá pro výkon své pedagogické činnosti. Ve
výjimečných případech nezpůsobilosti (ve smyslu neodpovídajícímu stupni vzdělání) je situace řešena:
a) vyzváním k zahájení odpovídajícího stupně vzdělání
b) u učitelů odborného výcviku a učitelů s VŠ nepedagogického zaměření –
postupným absolvováním DPS.

8

1.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogové se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili řady školení:
-

školení odborného zaměření – pedagogičtí pracovníci jsou vysílání na školení podle svých
odborností a podle aktuálních nabídek. Využívají se převážně programové nabídky Národního
institutu pro další vzdělávání, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Č.
Budějovicích, Pedagogické fakulty UK, NÚV Praha, Workshopy CBA pro školy
s gastronomickým zaměřením, Kulinářská sympozia

-

jazykové vzdělávání – tohoto vzdělávání se účastní pedagogičtí pracovníci podle zájmu.
Vyučující cizích jazyků se průběžně zúčastňují školení zaměřených na metodiku výuky jazyků

-

školení zaměřená na výchovný proces – účastnili se jich výchovný poradce a pedagogičtí
asistenti. V případě školení na téma práce s žáky se specifickými poruchami učení se zúčastnili
také vyučující, kteří s konkrétními žáky pracují

-

školení v rámci informačních technologií – podle aktuálních potřeb probíhá školení
pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií /Bakalář, Power-point, Word,
Excel/. Vyučující IT a správci počítačové sítě se pravidelně účastní řady školení k prohloubení
této problematiky

-

školení k zabezpečení nové maturitní zkoušky - na tato školení byli vysíláni jednotliví
vyučující, kterých se daná problematika týká

-

školení pro asistenty pedagoga – vzhledem k tomu, že na naší škole studují žáci, kteří mají
přiděleného asistenta pedagoga, účastní se asistenti pravidelných školení, např. Školení pro
asistenty pedagoga v Českých Budějovicích

-

školení pro vedoucí pracovníky – vedoucí pracovníci školy se zúčastňují pravidelně školení
zaměřených zejména na právní problematiku, řízení školy, novely školských zákonů, apod.

-

školení zaměřené na protidrogovou tématiku, školitel: mluvčí Policie ČR, územní odbor
Tábor, Mgr. M. Doubek.

1.4. Školní knihovna ve školním roce 2018/2019
Počet knihovních jednotek celkem
- z toho: knihy
audiovizuální dokumenty
Počet titulů odebíraných periodik
Počet uživatelů knihovny
Počet výpůjček ve školním roce
Pracovníci knihovny
- z toho profesionální knihovníci (fyzické osoby)
- přepočtený počet
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4 981
4 967
11
51
97
4 731
1
1
0,5

1.5. Vybavení školy prostředky informačních a komunikačních technologií a jejich využití ve
výuce
Počítače celkem
z toho přístupné žákům
Počítače s připojením k internetu
Počet učeben IKT
Počet učeben vybavených multimediální technikou

382
262
262
6
40

1.6. Struktura tříd a oborů ve školním roce 2018/2019
Třída

Kód oboru

Název oboru

ŠVP

Třídní učitel

23-68-H/01

Mechanik opravář
motorových vozidel

Automechanik

Ing. Ivana
Jiránková

29-54-H/01

Cukrář

Cukrář

36-52-H/01

Instalatér

Instalatér

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař-číšník

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař

29-54-H/01

Cukrář

Cukrář

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař-číšník

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Číšník-servírka

HT1

65-42-M/01

Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

VČ1

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

72-41-M/01

Informační služby

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

64-41-L/01

Podnikání

Knihovnické a informační
služby
Obchodně podnikatelská
činnost
Podnikání

29-54-H/01

Cukrář

Cukrář

29-56-H/01

Řezník-uzenář

Řezník-uzenář

AU1

CI1

KČ1

KCŘ1

ISE1

PO1
CŘ2
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Mgr. František
Janda

Mgr. Dana
Jandová

Ing. Ivana
Novotná

Mgr. Tomáš
Dvořáček
Ing. Libuše Černá
Mgr. Jitka Kubů

Ing. Jana
Frejlachová
Ing. Helena
Honsová

Automechanik

26-57-H/01

Mechanik opravář
motorových vozidel
Autoelektrikář

36-52-H/01

Instalatér

Instalatér

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař-číšník

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Číšník-servírka

HT2

65-42-M/01

Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

VČ2

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

IS2

72-41-M/01

Informační služby

PO2

64-41-L/01

Podnikání

Knihovnické a informační
služby
Podnikání

23-68-H/01

Mechanik opravář
motorových vozidel

Automechanik

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař

23-68-H/01

Automechanik

36-52-H/01

Mechanik opravář
motorových vozidel
Instalatér

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař-číšník

CU3

29-54-H/01

Cukrář

Cukrář

HT3

65-42-M/01

Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

VČ3

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

IS3

72-41-M/01

Informační služby

HT4

65-42-M/01

Hotelnictví

Knihovnické a informační
služby
Hotelnictví a turismus

Mgr. Olga
Shonová
Mgr. Jan Hrubeš

VČ4

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

RNDr. Julie
Kvasnicová

IS4

72-41-M/01

Informační služby

Knihovnické a informační
služby

Mgr. Stanislav
Färber

23-68-H/01
AEI2

KČ2

AK3

AUI3

Autoelektrikář

Mgr. Markéta
Hrdinková

Mgr. Jan
Kubovský

Mgr. Marta
Němečková
Ing. Olga
Benešová
Mgr. Ladislav
Šanderová
Ing. Irena
Nováková
Mgr. Pavla
Krešáková
od 1.1.2019
Mgr. Petra
Basíková
Mgr. Petr Semrád

Instalatér

KČ3

Hana Borůvková
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Ing. Eva
Roztočilová
Mgr. Lenka
Michálková
Mgr. Jitka
Příběnská

1.7. Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 se konalo v termínech stanovených příslušnou
vyhláškou na základě došlých přihlášek ke studiu:
1. obory vzdělání s maturitní zkouškou – uchazeči skládali jednotnou přijímací zkoušku
z českého jazyka a literatury a matematiky formou písemného testu. Dále se přihlíželo
k prospěchu ve 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku základní školy
2. obory vzdělání s výučním listem - přijímací zkoušky se nekonaly, rozhodujícím kritériem pro
přijetí byl prospěch žáků ve 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku základní školy.
4 leté obory vzdělání s maturitní zkouškou
Kód

Obor vzdělání

63-41-M/01
65-42-M/01
68-43-M/01
72-41-M/01

Ekonomika a podnikání
Hotelnictví
Veřejnosprávní činnost
Informační služby

Počet
přihlášek
(1.kolo)
16
47
50
17

Odevzdali Přijato
zápisový
v dalším
lístek
kole
2
0
25
0
24
5
8
4

Celke
m

Počet
přihlášek
(1.kolo)
58
15
48
18
4
74
3

Odevzdali Přijato
zápisový
v dalším
lístek
kole
35
7
0
0
25
6
10
2
2
2
35
12
0
0

Celkem

0
21
29
12

3 leté obory vzdělání s výučním listem
Kód

Obor vzdělání

23-68-H/01
26-57-H/01
29-54-H/01
36-52-H/01
29-56-H/01
65-51-H/01
66-51-H/01

Mechanik opravář motor. vozidel
Autoelektrikář
Cukrář
Instalatér
Řezník – uzenář
Kuchař-číšník
Prodavač

42
0
31
12
4
47
0

2leté obory vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové studium
Kód

Obor vzdělání

64-41-L/51
65-41-L/51

Podnikání
Gastronomie
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Počet přihlášek

Přijato

Nastoupilo

30
11

30
0

30
0

1.8. Výsledky vzdělávání žáků (2. pololetí školního roku 2018/2019)
1. ročníky
Třída

počet
žáků

prospěli s
vyznam.

prospěli

HT1
VČ1
ISE1
CI1
KCŘ1
KČ1
AU1
PO1

22
31
30
24
35
19
22
22

2
3
1
2
2
1

19
27
24
22
30
16
20
14

Třída

počet
žáků

prospěli s
vyznam.

prospěli

HT2
VČ2
IS2
CŘ2
KČ2
AEI2
PO2

18
20
12
20
22
34
19

1
1
6
1
1

15
18
6
16
20
27
15

Třída

počet
žáků

prospěli s
vyznam.

prospěli

HT3
VČ3
IS3
CU3
KČ3
AUI3
AK3

19
26
16
19
15
24
19

1
1
4
1
-

17
23
12
18
14
23
17

neprospěli chování ukončili
snížená
vzdělávání známka
1
4
3
1
1
5
1
2
2
13
7
-

průměr

absence

2.31
2.34
2.06
2.60
2.19
2.43
2.60
2.95

64
56
76
89
100
75
94
139

neprospěli chování ukončili
snížená
vzdělávání známka
2
1
1
2
3
2
6
7
3
3
-

průměr

absence

2.42
2.29
1.58
2.38
2.51
3.08
2.58

91
69
75
107
131
106
74

neprospěli chování ukončili
snížená
vzdělávání známka
1
2
2
4
1
1
1
5
2
1

průměr

absence

2.80
2.54
2.06
2.58
2.74
2.69
2.81

108
81
40
75
63
120
97

2. ročníky

3. ročníky
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4. ročníky
Třída

počet
žáků

prospěli s
vyznam.

prospěli

HT4
VČ4
IS4

21
27
11

3
3
4

18
23
6

neprospěli chování ukončili
snížená
vzdělávání známka
1
1
1
-

průměr

absence

2.56
2.39
2.21

54
79
55

Výsledky maturitních zkoušek (jarní a podzimní termín)
Třída

počet žáků

HT4
IS4
VČ4
PO2

21
10
26
16

prospěli
s vyznamenáním
2
4
1
0

prospěli

neprospěli

16
4
22
9

3
2
3
7

Výsledky závěrečných zkoušek (jarní a podzimní termín)
Třída

Obor

počet žáků

CU3
KČ3

Cukrář
Kuchař-číšník
Mechanik opravář
motorových vozidel
Kuchař-číšník
Mechanik opravář
motorových vozidel
Instalatér

AK3

AUI3

prospěli

neprospěli

18
14
7

prospěli s
vyznamenáním
2
2
0

16
12
6

0
0
1

10
17

0
2

9
15

1
0

7

0

0

0
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1.9. Údaje o primární prevenci rizikového chování
Základní informace
Školní metodici prevence - počet
Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem
Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence
Sám
Vlastní
S výchovným poradcem
kabinet
S jinými pedagogy
Možnost konzultace s žákem nebo rodiči v nerušeném
prostředí
Školní preventivní tým

1
ne
ano
ne
ne
ano
ano
ne

Vzdělávací akce pro školního metodika prevence v oblasti prevence rizikového chování
Název a odborné zaměření
vzdělávání

Počet
hodin

Datum konání Realizátor – organizace, odborník

Specializační studium
250
„Výchovné poradenství“ – 2. r.

září – červen

Pedagogická fakulta UK

„Jak vést obtížný rozhovor – I.“ 8

31.8.2018

Učíme se společně“ – společné 8
vzdělávání v pedagogické praxi

22.3.2019

Mgr. Michaela Veselá, České
Budějovice, DVPP ve spolupráci s KÚ
DVVP, SŠ obchodu, služeb a řemesel a
JŠ s právem státní jazykové zkoušky

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence sociálně patologických jevů
Název aktivity

Datum konání Realizátor, přednášející

1. představení metodika, kontakty, seznámení se
systémem
2. distribuce materiálů, aktualizace webu a
kontaktů
3. rozhovor, informace o spolupracujících
zařízeních
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srpen, září

školní metodik prevence,
výchovný poradce
září, říjen
školní metodik prevence,
výchovný poradce
třídní schůzky a školní metodik prevence,
průběžně
výchovný poradce

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči
Název aktivity

Datum konání Vedoucí programu

Burzy škol Tábor, Jindřichův Hradec, Třeboň, Český
Krumlov, Strakonice, Pelhřimov, Prachatice, Písek
Třídní schůzky na SŠ

říjen, listopad
2018
15. 11. 2018
11. 4. 2019
16. 1. 2019
9. 2. 2019

Den otevřených dveří

zástupce ředitele
zástupce ředitele
zástupce ředitele

Preventivní aktivity pro žáky ve výuce
Datum
konání

Věková
skupina
/počet žáků
HT1, VČ1,
ISE1, CI1
KČ1, KCŘ1,
AU1

Realizátor

Název aktivity

Zaměření

1. Adaptační kurz
– 7 tříd

seznámení s prostředím
školy, kolektivem třídy
a třídním učitelem

4. – 5. 9.
2018
11.– 12. 9.
2018

2. Veřejná sbírka
Světluška
3. EDISON

charitativní akce,
prosociální chování
tolerance jinakosti,
prevence xenofobie a
rasové nesnášenlivosti

12. 9. 2018 VČ2 /16 let/
20 žáků
16. 9. – 23. 15 – 19 let /
9. 2018
napříč obory

výchovný poradce

4. Cesta k práci workshopy

uplatnění na pracovním
trhu

17 - 19 let /
KČ3, HT4,
PO2

učitelé gastrooborů

5. „Polévka, která
pomáhá“
6. Téma prevence
rizikového chování
v jednotlivých
předmětech

charitativní akce,
prosociální chování
zdravý životní styl,
racionální výživa,
psychohygiena, šikana,
xenofobie, homofobie,
rasismus, extremismus,
závislosti, patologické
chování, prosociální
chování, smysluplný
volný čas, kyberšikana,
bezpečnost na sítích IT
atd.

9. 10.,
23.10.
21. 1.
5. 11.
8.12. 2018

16 let / HT2

učitelé gastrooborů
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Dle ŠVP a
TP

Třídní učitelé, školní
metodik prevence,
výchovný poradce +
další pedagogové

učitelé cizích jazyků

učitelé jednotlivých
předmětů

6. LVVZ
Turistické kurzy
Vodácké putování
Sportovní soutěže:
Vánoční volejbalový
turnaj,
Závody dračích lodí
8. Sportovní setkávání
s klienty stacionáře
Klíček Zaluží

zdravý životní styl,
využití volného času,
prosociální chování,
zvládání zátěže, fairplay

9. „Vím, co se stalo“

odborná exkurze
v Židovském muzeu
primární prevence –
alkohol

10. Pořad „Alkoholici
naživo“ - interaktivní
beseda se zástupci AA
Soběslav

4. – 10. 1. první ročníky
20. – 25.1. druhé ročníky
10. – 14. 6. výběr žáků 1.
– 3. ročníků
turnaj mezi
třídami
výběr žáků
září,
16 - 18
listopad,
(výběr žáků)
březen,
květen
20. 2. 2019 19 – 20 let /
PO1
30. 4. 2019 HT1, VČ1,

prosociální chování,
tolerance jinakosti,
xenofobie

11. Setkání s Policií ČR Trestně právní
odpovědnost (15. rok,
18. rok)

září 2018
v rámci +
dodatečně
18. 6. 2019
12. Setkání s Policií ČR náborová akce, možnost 8. 4. 2019
uplatnění na pracovním
trhu
13. „Jeden svět nestačí“ nebezpeční virtuálního 18. a 25.3.
světa, násilí a šikana
2019
14. Beseda
uplatnění na trhu práce 21. a 22.2.
s pracovníkem UP
2019
15. Odborná exkurze
„Lidé a peníze“
16. „Studuj, pracuj,
stážuj v EU“

finanční gramotnost

v rámci AK
všechny
první ročníky
KCˇ1, KCŘ1
končící
maturitní
ročníky
HT2 + část
VČ1, IS3
končící
učňovské a
studijní obory
HT3 / 17 let

19. 12.
2018
19. 3. 2019 17 – 19 let /
VČ4, HT3,
VČ3, PO1

podpora studia a
vzdělávání, možnosti
praxe a získávání
pracovních zkušeností,
uplatnění na trhu práce

učitelé TV, třídní
učitelé

výchovný poradce

TU + učitelé
dějepisu
školní metodik
prevence

školní metodik
prevence

školní metodik
prevence
učitelé + školní
metodik prevence
výchovný poradce

učitelé EKO
učitelé VS

Rizikové chování, které se řešilo ve školním roce 2018 / 2019: V největší míře se opět řešila
neomluvená nebo pozdě omluvená absence, pozdní příchody a svévolné opouštění souvislého
vyučování, dále pak kouření v areálu, popř. přímo v budově školy – hlavně na toaletách, hrubé až
vulgární chování vůči spolužákům, vyučujícím nebo mistrům odborného výcviku, popř. nevhodné
chování spojené s nerespektováním pokynů učitele, v jednom případě byla řešeno záškoláctví ve
spojení se závislostí na drogách, ve dvou případech podezření na šikanu, které se nepotvrdilo.
Opakovaně řeší kolegové nejrůznější problémy související s duševním zdravím, stále více žáků se
dotazuje na možnou odbornou pomoc.
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1.10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
I v tomto školním roce se škola úspěšně prezentovala na veřejnosti. Již tradičně jsme se na podzim
2018 zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích.
Účastí častí na Prezentaci středních škol v hotelu Palcát a na obdobných akcích v Písku, Prachaticích,
Pelhřimově, Jindřichově Hradci, Třeboni a Strakonicích jsme se snažili zajistit nábor žáků pro školní
rok 2019/2020.
V lednu a v únoru 2019 jsme připravili Dny otevřených dveří v hlavní budově školy i ve všech
odloučených pracovištích. V únoru proběhla ve školní restauraci Beseda na Žižkově náměstí akce
připomínající tradici staročeských zabijaček a vepřových hodů, která měla oslovit nové zájemce o
učební obor řezník.
Během školního roku se žáci školy zúčastnili řady soutěží se zaměřením odborným nebo sportovním,
účastnili se humanitárních akcí, připravovali rauty pro různé příležitosti, pomáhali při přípravě a
organizaci řady akcí místního i celostátního významu.
Škola má vlastní www.ssjs-tabor.cz stránky, pravidelně probíhají setkání s rodiči, konají se maturitní
plesy.
Vzdělání a řemeslo 2018
Naše škola připravila jako každoročně stánek se vzdělávací nabídkou na výstavě Vzdělání a řemeslo,
která se konala v listopadu v Českých Budějovicích. Kromě prezentace naší vzdělávací nabídky jsme
se zúčastnili také kuchařské soutěže. Ve velice silné konkurenci obsadilo družstvo našich žáků oboru
kuchař-číšník druhé místo.
U příležitosti výstavy Vzdělání a řemeslo se konal regionální Veletrh fiktivních firem. Veletrhu se
zúčastnili žáci oboru hotelnictví.
Projekt Edison
V týdnu od 16. 9. do 23. 10. Proběhl ve škole 4. ročník projektu EDISON. S 5 stážisty poznávali naši
žáci Gruzii, Itálii, Albánii a Rusko. Stážisté nabídli studentům informace a zážitky ze svého rodného
kulturního prostředí. Škola projekt realizuje ve spolupráci s českobudějovickým střediskem organizace
AIESEC.
Vepřové hody – Staročeská zabijačka
Na sobotu 9. února jsme připravili ve školní restauraci Beseda na Žižkově náměstí akci připomínající
tradici staročeských zabijaček a vepřových hodů, která měla oslovit nové zájemce o učební obor
řezník. Akce se konala ve spolupráci s firmou Kostelecké uzeniny a.s.
Beseda se Zdeňkem Pohlreichem
V prosinci 2018 navštívila naši školu významná osobnost z oblasti gastronomie – Zdeněk Pohlreich.
Besedu s ním byla určena pro žáky gastronomických oborů a byl o ní veliký zájem. Pan Pohlreich
žakům vyprávěl mnoho zážitků a zajímavostí ze svého profesního života. Potom navštívil naši školní
restauraci Beseda, kde poobědval a prohlédl si kuchyni a cukrárnu.
Noc s Andersenem
Poslední březnový den se konala ve stovkách knihoven u nás i v zahraničí akce Noc s Andersenem.
Studenti oboru Knihovnické a informační služby ji připravili v knihovně v Sezimově Ústí II.
Pasování prvňáčků na čtenáře
V Městské knihovně v Pacově a v Soběslavi a v ZŠ Zborovská Tábor proběhlo v červnu již tradiční
pasování prvňáčků na čtenáře. Studenti třídy IS3 pro ně připravili program plný pohádek a básniček,
zakončený slavnostním pasováním na malé čtenáře.
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Noc literatury
Projekt, jehož cílem je seznámit veřejnost se současnou evropskou literaturou, se vrací každý rok do
Tábora a stejně pravidelně se k Noci literatury vrací i studenti knihovnictví v roli spolupořadatelů.
Ukázky stolování
Několik základních školy v okrese Tábor využilo naší nabídky na uspořádání besedy s ukázkami
stolování. Kromě zásad správného stolování se žáci seznámili i s etiketou a společenským chováním
při různých příležitostech. Na závěr si mohli vyzkoušet praktické dovednosti.
Publikační činnost studentek knihovnictví
Časopis Bulletin SKIP (Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky) otiskl články
studentek oboru Informační služby. Johana Timplová publikovala výstupy ze závěrečné maturitní
práce v článku „Možnosti využití poezie při práci se čtenářem v knihovnách“ a Zuzana Hrdinová
článek s názvem „Táborští studenti knihovnictví si vyzkoušeli práci v bratislavských knihovnách“.
Účast v soutěžích
Soutěž kuchařů „Gastro-Kroměříž 2019“ - V kategorii kuchař se umístil na 3. místě ve zlatém pásmu
Vu Nguyen Hoang Minh, žák 3. ročníku oboru kuchař-číšník.
V kategorii cukrář se ve zlatém pásmu umístila Nikola Nováková, žákyně 1. ročníku tohoto oboru.
V kategorii barista se umístila na 10. místě Andrea Píchová, žákyně 3. ročníku oboru kuchař-číšník.
Soutěž cukrářů -„Budějovické mlsání“
Soutěž cukrářů „Písecké dortování“ – Denisa Homolová obsadila 2. místo a Anna Capoušková
4. místo.
Soutěž kuchařů na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích – 2. místo
„Vítejte u nás“ – soutěž z oblasti cestovního ruchu
Veletrh fiktivních firem – Vzdělání a řemeslo
Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka
Kuchařská soutěž „Český kapr“ – Lukáš Fau umístil ve stříbrném pásmu
„Žatecký CUP 2019“ – v sekci Junior Beer Competition obsadil Lukáš Fau 5. místo,
v sekci Junior Mistr kávy Andrea Píchová obsadila 5. místo.
Rauty a cateringy
Naše škola připravila i v letošním roce řadu rautů pro nejrůznější příležitosti:
- pro Městský úřad Tábor u příležitosti zahájení Táborských setkání
- pro týdeník Táborsko
- pro Krajský úřad v Českých Budějovicích (vyhlašování sportovce roku) v KD Metropol.
- pro setkání zaměstnanců Krajského úřadu – KD Metropol v Českých Budějovicích
- pro vernisáž výstavy v Muzeu pivovarnictví.

Workshopy:
Cukrářský Teambuilding, cukrárna Beseda (téma Podzim)
Projekt Cesta k práci (Barový institut Nehvizdy)
Cukrářský Teambuilding, cukrárna Beseda (téma Zima)
Cukrářský Teambuilding, cukrárna Beseda (téma Léto)
Demokracie a já - Evropský týden mládeže - Krajský úřad České Budějovice
Vánoční pečení
Vinařství U Kapličky Zaječí
Kulinářská akademie Grosseto
ABZ (Aktivita, Budoucnost, Zkušenosti) – workshop instalatérů
Hotel Nautilus Tábor
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Knihovní systém Tritus
Knihovní systém Koha
Barmanský kurz
Mladé Fórum aneb Desateru priorit města Tábor.
Účast na humanitárních akcích
Škola vede žáky k aktivní práci v neziskových organizacích a umožňuje jim s nimi spolupracovat. Žáci
pomáhají získávat prostředky na humanitární činnost a pomoc handicapovaným lidem pomocí sbírek
Světluška-pomoc zrakově postiženým, Šance, Den boje proti AIDS, charitativní akce se stacionářem
Klíček Záluží v tělocvičně školy, projekt Krokus (Nadace Holocaust Education Trust Ireland) – sázení
krokusů na památku židovských dětí, které zahynuly během holocaustu nebo dobročinná akce
“Polévka, která pomáhá”.
Zahraniční praxe
Zájemci z řad žáků gastronomických oborů mají možnost absolvovat souvislou zahraniční praxi v
různých zemích Evropy. Praxe se pohybují v rozsahu od 3 týdnů do 4 měsíců. V letošním školním
roce se jednalo o 3měsíční pracovní stáž na Sardinii.
Sportovní aktivity
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují sportovních akcí, pořádaných Asociací školních sportovních
klubů, ve většině případů je naše škola pořadatelem těchto akcí.
V přeboru středních škol ve basketbalu obsadilo družstvo našich dívek 2. místo, ve volejbalu družstvo
chlapců 3. místo a v přeboru středních škol v kopané obsadili naši chlapci 1. místo.
Pro žáky naší školy jsme uspořádali vánoční volejbalový turnaj.
Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky proběhl v lednu v středisku Aprica v Itálii a druhý kurz v
Krkonoších v Peci pod Sněžkou.
V červnu se konalo pro vybrané zájemce z řad žáků naší školy vodácké putování po Vltavě a
sportovně – turistický kurz pro žáky 2. ročníků v Chlumu u Třeboně.
Zdravý životní styl, protidrogová prevence, ochrana člověka za mimořádných situací
Během celého dne mají žáci ve svém volnu možnost využívat školní hřiště, pomůcky pro TV a
tělocvičnu v rámci sportovních aktivit mimo vyučování. Žáci jsou připravováni jednak během
vyučování i při mimoškolních aktivitách na dopad možných mimořádných situací, způsobených
lidskou činností. Prevence se sestává z bloku interaktivních cvičení, jehož součástí je beseda s
příslušníkem městské policie o přestupkovém zákonu, dále legislativní problematika, drogová scéna,
téma drogy a škola, účinky drog, servery o drogách, kontakty atp., využíváme psychoher, včetně
seznamovacích, pokud je blok realizován v prvním ročníku. Toto téma je probíráno i v jednotlivých
předmětech, jako základy přírodních věd, občanská nauka, potraviny a výživa, tělesná výchova.
Prevenci dále realizuje důsledným poučením o školním řádu a kontrolou jeho dodržování.
Pro žáky prvních ročníků jsme připravili adaptační kurzy.
V letošním školním roce jsme pro žáky naší školy uspořádali několik přednášek s mluvčím Policie
ČR, územní odbor Tábor, por. Mgr. M. Doubkem a besedu se strážníkem Městské policie Tábor.

Exkurze
Výstava Gastrofest v Českých Budějovicích
Knihovna Strahovského kláštera
Adventní Vídeň
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Česká národní banka v Praze
Národní technická knihovna v Praze
Výstava „První světová válka“ - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Státní oblastního archiv v Třeboni
Městský úřad Tábor, matrika, Okresní archiv
Akademická knihovna v Českých Budějovicích
Kostelecké uzeniny a.s. v Kostelci
Židovské muzeum Praha
Knižní veletrh Svět knihy Praha
Poslanecká sněmovna Praha
Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
Barový institut Nehvizdy
Osvětim a Krakov
IVECO Vysoké Mýto, SOR Libchavy a DekstraBus Dolní Bučice
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Průmyslový komplex Dolní Vítkovice v Ostravě
Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě
Památník Vojna u Příbrami
Památník Karla Čapka ve Strži
Akademická knihovna Jihočeské univerzity
Národní knihovna České republiky - Centrální depozitář Hostivař
Národní muzeum v Praze - program pro střední školy s názvem Od svobody ke svobodě
Národní památník hrdinů heydrichiády v Praze
Hasičský záchranný sbor Měšice, Rychlá záchranná služba
Praha – Vyšehrad, Slavín
Klášter Zlatá Koruna.
Všichni žáci končících ročníků absolvovali besedu s pracovníkem Úřadu práce v Táboře.
Po celý školní rok žáci navštěvovali divadelní představení nejen v táborském ale také v pražských
divadlech. Škola umožnila žákům zhlédnout filmová představení v kině v Táboře.
Muzeum pivovarnictví
Vernisáž výstavy Fotografie železnice z archivu Šechtl a Voseček, – září 2018
Putování po táborských sklepech za legendárními vinaři Moravy – duben 2019
Táborská muzejní noc – květen 2019.

1.11. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2018/2019 nebyla na Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, provedena inspekce.
Škola se pravidelně účastní inspekčního elektronického zjišťování, realizovaného v souladu s § 174
odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. Českou školní inspekcí.
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1.12. Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření organizace v uplynulém roce bylo v souladu s činností školy. Škola vykázala zisk ve výši
51 497 Kč po zdanění, z hlavní činnosti je zisk 49 275 Kč. Oproti roku 2017 se situace nezměnila.
Veškeré zdroje, které škola má k dispozici, jsou zapojeny do financování školy. Je to projev úspor,
které škola nastolila již v předcházejících letech. Bylo provedeno vypořádání finančních vztahů školy
se státním rozpočtem a s rozpočtem zřizovatele.
Hospodářský výsledek je tvořen v doplňkové činnosti – poskytování ubytování, z pronájmu tělocvičen
a nebytových prostor, výnosem z úroků na běžných účtech, doplňkovou činností školních jídelen. Jeho
výše je zcela zanedbatelná.
Organizace dodržela všechny závazné ukazatele rozpočtu
Závazné ukazatele

rozpočet

skutečnost

UZ 33353
Limit zaměstnanců:
Prostředky na platy
Ostatní osobní náklady:

103

100,3

34 618 703 Kč

34 618 703 Kč

644 000 Kč

644 000 Kč

Další účelové prostředky poskytnuté a použité ze státního rozpočtu
rozpočet
UZ 33049
limit zaměstnanců 0,3
UZ 33034

skutečnost

407 730 Kč

407 730 Kč

63 200 Kč

63 200 Kč

rozpočet

skutečnost

Příspěvek na provoz od zřizovatele

Celkem

19 372 000 Kč

19 372 000 Kč

V hlavní činnosti skončilo hospodaření ziskem 46 374 Kč. Zisk je tvořen příjmy z reklamy a
pronájmem nebytových prostor, především tělocvičen.
V doplňkové činnosti skončilo hospodaření ziskem 2 901 Kč. Hospodářský výsledek v této činnosti je
tvořen především poskytováním ubytování. Ubytovací kapacita je nejvíce vytížena o hlavních
prázdninách.
Ve školní restauraci Beseda je doplňkovou činností stravování i ubytování. Doplňkovou činností
v restauraci Beseda se doplňují zdroje financování školy.
Všechny druhy doplňkové činnosti jsou ziskové.
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti a je zahrnut do celkového zisku a bude rozdělen do fondů
školy.
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1.13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Od akademického roku 2007/2008 existuje spolupráce mezi Slezskou univerzitou v Opavě a SŠ
obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Táboře. Slezská univerzita
otevřela v Táboře konzultační středisko Celoživotního vzdělávání v oboru Veřejná správa a regionální
politika. Studium je zaměřeno na problematiku veřejné správy v ČR, regionalistiky a regionálního
rozvoje, politologie a lokální politiky, integračních procesů, vzniku a formování EU, sociologie,
sociální politiky a sociální práce. Realizováno je v rámci akreditovaných studijních programů v
souladu s Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě.

1.14. Předložené a školou realizované projekty
Integrovaný regionální operační program

Stavební úpravy a přístavby objektu budovy č. 3 odloučeného pracoviště Chýnovská, včetně
zajištění vnitřního vybavení (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002084)
Hlavním cílem projektu je modernizace pracoviště praktického vyučování oborů Mechanik – opravář
motorových vozidel a Autoelektrikář za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu
práce
Stavební úpravy objektu budovy č. 1 odloučeného pracoviště Chýnovská, včetně zajištění
vnitřního vybavení (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001700)
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky technických oborů vyučovaných na SŠJŠ Tábor a
zvýšení motivace nejen ke studiu na SŠJŠ Tábor, ale i k navazujícímu studiu technických oborů. To
bude zajištěno stavebními úpravami objektu odloučeného pracoviště Chýnovská 2945, 390 02 Tábor a
obstaráním vnitřního vybavení.

Erasmus+

Napříč Evropou za získáním praktických dovedností (2017-1-CZ01-KA102-034928)
Hlavním cílem projektu je umožnit žákům prostřednictvím zahraniční mobility získat nové odborné
znalosti a dovednosti. Spolupracující organizace: IAL Emilia Romagna Scuola Alberghiera e di
Ristorazione, Itálie, Golf Beach e Deborah Hotels, Itálie, Gestitur s.r.l., Hotel Free Beach Club, Itálie,
Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovensko, Mestská knižnica v Bratislave, Slovensko.
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Developing the Digital Competences of VET Teachers (2018-1-DK01-KA202-047070)
Partnerství v mezinárodním projektu rozvoje digitálních kompetencí učitelů učňovských oborů.
Spolupracující organizace: Køge Handelsskole, Lyngvej 19 4600 Køge, Dánsko, Kauno technikos
profesinio mokymo centras, V. Krėvės pr. 114, 50315 Kaunas, Litva. Cíle: sestavení zprávy o stavu v
oblasti v každé partnerské zemi, dále tvorba, ověřování a využití digitálních učebních materiálů.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Šablony I na Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007940) - Projekt je zaměřen na
kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Cílem projektu
je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

1.15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupráci se sociálními partnery využívá škola především k realizaci odborného výcviku a odborné
praxe, dále k odborným přednáškám, seminářům a exkurzím žáků. Ve spolupráci s nimi se škola
účastní odborných akcí, organizuje besedy, přednášky a exkurze. Sociální partneři poskytují škole
zpětnou vazbu prostřednictvím požadavků na zkvalitnění vzdělávacího procesu a další inovace ve
výuce.
V současné době škola spolupracuje s řadou gastronomických provozoven, kde žáci oboru hotelnictví
a kuchař-číšník vykonávají odbornou praxi. Jedná se např. o hotel Palcát, Dvořák nebo Nautilus
v Táboře. Žáci oboru cukrář vykonávají praxi v naší školní cukrárně v restauraci Beseda, žáci oboru
řezník-uzenář ve firmě Maso Planá nad Lužnicí, která je výrobním závodem společnosti Kostelecké
uzeniny.
Škola dále spolupracuje s Barovým institutem v Nehvizdech u Prahy, který pro naše žáky pořádá
workshopy, barmanské a baristické kurzy.
V oborech technického zaměření jsou sociálními partnery školy především firmy CB Auto a.s., Toyota
Dolák s.r.o., Peugeot Domanský s.r.o., Andy-auta s.r.o. a Auta Klenovice s.r.o.
V oboru obchodně podnikatelská činnost současné době máme nejužší kontakty s obchodními řetězci
Tesco, Albert a Jednota Tábor.
Pro obor veřejnoprávní činnost jsou našimi nejdůležitějšími partnery Městský úřad Tábor a Úřad práce
Tábor. S oběma institucemi jsme v úzkém kontaktu, naši žáci na těchto úřadech vykonávají odbornou
praxi. Spolupracujeme i s dalšími institucemi, jako například s Katastrálním úřadem v Táboře, Státním
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okresním archivem v Táboře, Státním oblastním archivem v Třeboni, Českou správou sociálního
zabezpečení v Táboře.
Pro obor knihovnické a informační systémy a služby spolupracuje s širokou sítí knihoven a archivů
v celém jihočeském regionu, významným partnerem je především Městská knihovna v Táboře.
Škola aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Táboře, který pravidelně pořádá pro žáky posledních
ročníků besedy na téma uplatnění absolventů v praxi a problematika nezaměstnanosti.
Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Českou národní bankou v Praze, kam pořádáme pravidelné exkurze, a
dále spolupráce s Okresním soudem v Táboře, kde žáci navštěvují každoročně vybraná soudní
přelíčení.
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2. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
IZO: 110 024 508
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
Veřejnosti nabízené kurzy jazyka
• jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou pro maturanty školního roku 2017/2018
(angličtina)
• jednoletý kurz s denní výukou (angličtina, němčina)
• odpolední a večerní studium
• jazykové kurzy základní a střední (angličtina, francouzština, němčina, španělština) pro
začátečníky, středně pokročilé a pokročilé, výuka 2 x 2 hodiny týdně
• přípravné kurzy ke státní základní nebo všeobecné jazykové zkoušce, ke zkouškám
mezinárodním (angličtina, němčina)
• kurzy pro žáky MŠ, výuka cizího jazyka hrou
• kurzy pro žáky ZŠ a SŠ zaměřené na konverzaci
• kurzy pro podnikovou klientelu
• kurzy zaměřené na obchod, obchodní korespondenci
• individuální kurzy dle přání zákazníka
• konverzační kurzy vedené zahraničními lektory, výuka 1 x 3 hodiny týdně
• speciální skupinové kurzy (angličtina, příprava ke zkouškám)
V jazykové škole se ve školním roce 2018/2019 vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
Státní jazykové zkoušky
Státní jazykové zkoušky se v tomto školním roce nekonaly, někteří absolventi přípravných kurzů na
PET a FCE se přihlásili ke zkouškám mezinárodním.
V jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky se vzdělávali posluchači v cizích jazycích
v různých věkových kategoriích - od žáků středních škol až po pokročilé studenty v odpoledních
kurzech pro veřejnost. Jazykové zkoušky se konaly ve spolupráci s Centrem pro mezinárodní jazykové
zkoušky ELEC, s nímž dlouhodobě na přípravě a přezkoušení studentů spolupracujeme.
Učební plány jsou průběžně doplňovány, zejména se to týká využívání nových technologií a
nejnovějších učebnic či doplňkových studijních materiálů, tak aby odpovídaly požadavkům
jednotlivých typů a úrovní zkoušek, a to včetně nejnovějších změn v obsahu zkoušek. V řádném
jarním červnovém termínu proběhly na naší Jazykové škole zkoušky mezinárodní, a to jak v písemné
tak i v ústní části. Kromě zkoušek pro dospělé proběhly v prostorách školy také mezinárodní zkoušky
pro mladší žáky (YLE: Starters, Movers, Flyers), počet zájemců o tyto zkoušky stále stoupá.
Ve školním roce (poprvé od svého založení) nebyl na JŠ realizován ani jeden kurz jednoletého kurzu
anglického jazyka s denní výukou, výuku realizovala JŠ ve 4 speciálních skupinových odpoledních
kurzech anglického jazyka pro veřejnost a 1 speciálním individuálním kurzu pro firmy.
Během celého školního roku probíhaly na JŠ zkoušky z češtiny A1, k nimž se dle stávajícího
několikaletého trendu hlásilo opět méně uchazečů, v tomto školním roce jsme přezkoušeli 13 cizinců.
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Osvědčení o absolvování kurzu
Kurz

1PET
130A
1 FCE
2 ZAČ
1ECO

počet zapsaných žáků

počet úspěšných absolventů/vydaných osvědčení

6
4
6
4
1

řádně ukončeno, nebylo vydáno osvědčení
nebylo vydáno osvědčení
nebylo vydáno osvědčení
řádně ukončeno, nebylo vydáváno osvědčení
nebylo vydáno osvědčení, kurz bude
pravděpodobně pokračovat

Vyučující se v rámci DVPP účastnili akcí organizovaných různými vzdělávacími institucemi a
agenturami, mezi dlouhodobé poskytovatele kurzů a školení patří Národní institut dalšího vzdělávání
se sídlem v Hlinsku u Českých Budějovic, ZVAS s pobočkou v Táboře. Mnozí učitelé se pravidelně
zúčastňují konferencí a specializovaných metodických seminářů organizovaných předními
zahraničními nakladatelstvími (CUP, OUP, McMillan, Longman, Klett, Fraus) a také školení, která
realizuje CERMAT se sídlem v Praze.

27

3. Domov mládeže
IZO:163 102 759
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
Činnost úseku VMV ve školním roce 2018/2019
Domov mládeže je organizační součástí školy. Poskytuje žákům ubytování, celodenní stravování a
výchovně vzdělávací činnosti navazující na vzdělávání a výchovu ve střední škole. Činnost úseku
VMV vycházela z ročního plánu akcí a činností DM, který byl dále rozpracován vychovateli pro
jednotlivé výchovné skupiny. Průběžně byl přizpůsobován potřebám a požadavkům ubytovaných žáků
i s ohledem na aktualizovanou nabídku kulturních, společenských, zájmových a sportovních akcí
v rámci města. Kontrola plnění výchovného plánu byla součástí programu pravidelných porad úseku.
Ve školním roce 2018/2019 bylo v domově mládeže ubytováno celkem 149 žáků středních škol.
Výchovnou činnost zajišťovalo 6 skupinových vychovatelů a vedoucí vychovatel.
Mimo výchovné činnosti byla hlavní pozornost věnována rozvoji žáků, jejich učení a poznávání,
osvojování a rozvíjení základních hodnot, vedení a motivování k efektivní přípravě na vyučování,
k odpovědnosti, samostatnosti a dodržování základních společenských pravidel. Důraz byl kladen na
využívání volného času efektivním působením prostřednictvím nabídky činností pro rozvoj zájmů,
schopností a dovedností.
Mezi volnočasovými aktivitami byl největší zájem především o kroužky sportovních her. Pro
ubytované žáky byly dle stanoveného rozpisu vyhrazeny v odpoledních hodinách obě tělocvičny,
posilovna i venkovní sportoviště. V rámci těchto kroužků se uskutečnila řada přátelských utkání
s jinými táborskými školami (zejména v sálové kopané, florbalu nebo volejbalu). Tematicky byly
zejména pro dívky zaměřeny zájmové činnosti zahrnující nabídku různých výtvarných technik, výrobu
dekorativních ozdob, doplňků apod. Žáci využívali i nabídky zájmových, kulturních, společenských a
sportovních institucí v Táboře a okolí (kino, divadlo, koncerty, výstavy, taneční kurzy, sportovní
zápasy, autoškola, plavecký bazén, odpočinková zóna Komora apod.). Pozitivně byla žáky hodnocena
možnost připojení PC na každém pokoji i provoz wi-fi sítě.
Odpovídající pozornost ze strany všech pracovníků úseku VMV byla věnována zkvalitnění podmínek
ubytování, vedení žáků k péči o svěřený majetek, jeho využívání a k úspoře energií. Po celý školní rok
se žáci starali o čistotu a pořádek v okolí budovy domova mládeže. Mimořádná pozornost byla
věnována dodržování VŘ DM. Přestupky ubytovaných žáků byly řešeny průběžně na úrovni
skupinových vychovatelů, vedoucího vychovatele, třídních učitelů a zákonných zástupců. Trvalá
pozornost byla věnována preventivnímu působení v oblasti návykových látek, dodržování zákazu
kouření v areálu školy a zejména případům konzumace alkoholu. Pracovníci DM v tomto
spolupracovali i se strážníky MP Tábor.
Na základě rozboru plnění výchovného plánu bude i nadále trvalá pozornost všech pedagogických
pracovníků úseku VMV věnována rozvoji žáků, vedení a motivaci při přípravě na vyučování, nabídce
plnohodnotného, účelného a aktivního využívání volného času formou zájmových činností, chování
žáků, mezilidským vztahům, vyjadřování, předcházení negativním jevům, zlepšení ubytovacích
podmínek a dalším činnostem, které jsou nedílnou součástí ŠVP domova mládeže.
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4. Školní jídelna
IZO: 163 102 767
Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
Činnost školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak
ustanovením §119, a prováděcími právními předpisy k zákonu.
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením §33b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat rovněž závodní stravování.
Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro žáky a zaměstnance školy. Celodenní stravování
zajišťuje žákům ubytovaným na domově mládeže.
Strávníci si mohou při obědě vybrat z nabídky 2 druhů hlavních jídel. Jídelna poskytuje žákům pestrou
a vyváženou stravu.

Počet pravidelně stravovaných ve školním roce 2018 – 2019
Celkem pravidelně stravovaní
Žáci
Pracovníci školy
Ostatní pravidelně stravovaní
Strávníci odloučených výdejen

1052
546
140
42
324

Odebraná strava ve školním roce 2018 - 2019
Snídaně, přesnídávky
Obědy
Svačiny, večeře
Celkem porcí

24 993 porcí
144 610 porcí
22 712 porcí
192 315 porcí
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