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Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
automobilní a technická 

 

             za školní rok 2017/2018      
 
 
 

Předkládá:               Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 

                                 automobilní a technická 
                        Skuherského 1274/3,  370 04 České Budějovice 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Bc. Jan Šindelář 
                                                                               ředitel VOŠ, SPŠ 
 

 

IČ: 00582158 

Identifikátor školy: 600008193 
 
Projednáno na radě školy dne 9. 10. 2017 
 
Rozdělovník:  
 
1x Krajský úřad – Jihočeský kraj (odbor školství, mládeže a tělovýchovy) 
5x pro potřebu zástupců ředitele školy 
1x k založení 
 
 



 
Výroční zpráva obsahuje: 
 

a) charakteristika školy 
 
b) přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 

 
 
c) údaje o pracovnících školy (pouze pedagogických), jejich kvalifikaci a 

způsobilosti 
 
d) údaje o přijímacím řízení 
 
e) přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 
f) prevence sociálně patologických jevů 

 
g) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
h) prezentace školy 
 
i) údaje o výsledcích inspekce ČŠI 

 
j) hospodaření školy 
 
k) údaje o mimoškolních aktivitách 

 
l) celoživotní učení 

 
m) realizované projekty, modernizace 

 
n) spolupráce s organizacemi 

 
o) další aktivity školy 
 
p) údaje o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (§18, odst.2)   

 

 

 

 

 



a) charakteristika školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Název školy:  Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní 
                        a technická  
 

Adresa sídla školy:   Skuherského 1274/3,    370 04  České Budějovice 

 

Telefon: ústředna:    387 901 411 

ředitel:                       387 901 415,  387 316 372 

 
 
E-mail:   sindelar@spsautocb.cz     
               sekretariat@spsautocb.cz 
               personalista@spsautocb.cz 
  
 
Právnická forma:  příspěvková organizace 
 
IČ:      00582158 
 
DIČ:   CZ00582158 
 

Číslo účtu školy: 43830 – 231/0100 

 
Identifikace zřizovatele: 
 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 

Žižkova 12 
371 22   České Budějovice 

 
      
Osobní údaje ředitele: 

Bc. Jan Šindelář 
narozen 29. října 1952 
Týnská 363 
373 41  Hluboká nad Vltavou 
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     Střední odborné učiliště dopravní vzniklo v roce 1966 jako součást 
bývalého n.p. ČSAD České Budějovice. 
      
     SOU dopravní se stalo od 1. září 1991 samostatně hospodařící jednotkou 
s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem Krajský úřad – Jihočeský kraj. Se 
získáním právní subjektivity došlo k rozšíření a modernizaci SOU a rozšíření 
učebních a studijních oborů s regionální působností. 
 
     Od 1. února 1998 došlo k rozšíření SOU a SOŠ automobilní a současně 
ke změně názvu na „ SOU dopravní a technické a SOŠ automobilní“. 
 
     V rámci programu optimalizace se od 1. července 1998 stala součástí 
školy Integrovaná střední škola technická, Senovážné náměstí č. 4 České 
Budějovice, tím se naše škola stala přirozeným centrem pro výuku 
autooborů v jihočeském regionu. 
 

 
      Od 1. 9.2003 došlo k rozšíření SOU dopravního a technického a SOŠ 
automobilní o VOŠ a tím ke změně názvu VOŠ, SPŠ automobilní a SOU 
dopravní a technické, Skuherského 3, Č.Budějovice.  
 
 
       Od 1. 9. 2004 se součástí školy stala Střední odborná škola technická, 
Střední odborné učiliště a Učiliště, Lidická 3,  České Budějovice.  
 
 
 Dodatkem č. 11 ke zřizovací listině ze dne 13. 9. 2005,  se mění název 
organizace na: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní 
a technická. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vedoucí pracovníci školy,  jejich kvalifikace a způsobilost: 

 
 
Ředitel školy: 
Bc. Jan Šindelář  -   vyučen v oboru, ÚSO, DPS, ukončené bakalářské studium 
                                   na FF UK 
 
 
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování – statutární zástupce (budova  
Skuherského ul.): 
PaedDr. Jiří Ludačka  -  VŠ PF 
 
 
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování (budova Lidická ul.): 
Mgr- Radka Švecová  -  VŠ PF 
 
 
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování (budova Senovážné nám.): 
Ing. Dana Tvrzická  -  FS Západočeské univerzity 
 
 
Zástupce ředitele pro praktické vyučování: 
Bc. Zdeněk Benda  -  vyučen v oboru, ÚSO, DPS, ukončené bakalářské studium na 
    PF Masarykova univerzita  
 
Zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování 
Mgr. Eliška Švepešová – VŠ – Univerzita Karlova PF – speciální pedagogika 
 
 
Ekonom: 
Ing. Zdeněk Jára – VŠ  
   
 
Ing. Ivan Loukota - předseda - jmenovaný zřizovatelem 
Mgr. Radka Švecová  - zvolený za pedagogické pracovníky 
Vít Bílý    - zvolený studenty 
 

 
 



b) Přehled učebních plánů se schvalovacími 
doložkami MŠMT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled učebních plánů – aktivní obory – školní rok 2017 – 2018. 
 
23 – 41 – N/06  Strojírenská výroba – počítačová podpora konstruování a programování NC strojů 
23 – 45 – N/03  Diagnostika s servis silničních vozidel 
26 – 41 – N/06 Elektrotechnika – elektromechanické systémy 
37 – 41 – N/03   Provoz a ekonomika dopravy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) údaje o pracovnících školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Přehled personálního zabezpečení – úsek teoretického vyučování 
Lidická 31 
2017/2018 

 
Příjmení a jméno            Titul              Aprobační předměty                            Praxe         
  
Hodinová Olga   PhDr.  odborné předměty dopravní  17 
Jiříková Radka  Ing.  odborné předměty ekonomické  16 
Jun Jan   Ing.  odborné předměty dopravní  30 
Křížová Elena                 PaedDr.           německý jazyk, dějepis                        36 
Kubalová Eva  Mgr.  anglický jazyk, španělský jazyk  11 
Marešová Eva   Mgr.  německý jazyk, český jazyk  30 
Skálová Zuzana             Mgr.                 matematika, základy techniky          30 
Šíchová Marie   Mgr.  anglický jazyk,  český jazyk, dějepis         30 
Štěpka Jan   Ing.  odborné předměty ekonomické          32 
Tomášek Václav Ing.   odborné předměty ekonomické          30 
Vochozková Ivona         Mgr.                  matematika, fyzika                             29 
Vrchota Jaroslav Ing.      odborné předměty dopravní  30 
Waldhauser Vít  Mgr.  matematika, výpočetní technika    7 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled personálního zabezpečení – úsek teoretického vyučování 
Skuherského 3              

2017/2018 
 

Příjmení a jméno        titul         aprobační předměty                            praxe 
 
 
Hodanová Jitka           Mgr.  matematika, výpočetní technika              22  
Fau Jan                                   Ing.                  odborné předměty strojírenské                27 
Hart Petr          Mgr, DiS         odborné předměty automobilní              8 
Hellerová Zdena         Mgr. DiS  odborné předměty strojírenské  5  
Hoffman Jan           Mgr.  matematika – fyzika   12  
Hrubá Iva                  Mgr.                 český jazyk, anglický jazyk                       34 
Jakeš Jan           Ing.         odborné předměty strojírenské              9 
Jelínek Jiří           Ing.          odborné předměty strojírenské              13 
Kaňka Jan           Mgr.  fyzika, výpočetní technika                        13 
Košíček František          Mgr.  fyzika, základy techniky               12 
Kubeček Jiří                            Ing.                 odborné předměty strojírenské                33 
Kučera Jan           Mgr.  fyzika, základy techniky   4  
Ludačka Jiří                             PaedDr.         matematika, fyzika                                   35 
Máchová Kateřina          Mgr.  německý jazyk, francouzský jazyk 16 
Mráčková Petra           Mgr.  ICT, přírodovědné předměty  2 
Nájemníková Martina          Ing.  odborné předměty ekonomické  3 
Řeháková Anna               Mgr.                německý jazyk, dějepis                            32 
Sedláková Milena          Ing.                  odborné předměty strojírenské ; 21 
Stráský Jiří           Ing.          odborné předměty elektrotechnické 32 
Špoulová Jana           Ing.  odborné předměty strojírenské  3 
Štěpánek Jaromír                    Ing.                  odborné předměty elektrotechnické         40 
Vávra Václav           Ing.          odborné předměty strojírenské                20  
Westra Dita          Mgr.  anglický jazyk    15 
 
Učitelé Diagnostických měření 
 

Řehout František            Bc                         ÚSO, DPS, učitelství odborné praxe   
Soukup Drahomír                              vyučen v oboru, ÚSO, DPS 
Spurný Jan                                Bc.                        vyučen v oboru, ÚSO, DPS, učitelství odborné praxe       
Zimmermann Petr                      Bc.                        vyučen v oboru, ÚSO, DPS, učitelství odborné praxe
               
Externí učitelé 
 
Kaizrlík Václav         JUDr               právnická fakulta 

 
 
 



d) údaje o přijímacím řízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

Vyšší odborné studium CELKEM 

Kód oboru Název oboru   

23-41-N/06 Strojírenská výroba – poč.podpora konstr. a progr. NC 7 

23-41-N/06 
Strojírenská výroba – poč.podpora konstr. a progr. NC 
kombinovaná 4 

23-45-N/03 Diagnostika a servis silničních vozidel 10 

23-45-N/03 Diagnostika a servis silničních vozidel - kombinovaná 6 

26-41-N/06 Elektrotechnika – elektromechanické systémy 0 

26-41-N/06 Elektrotechnika – elektromechanické systémy – kombin. 6 

37-41-N/03 Provoz a ekonomika dopravy 17 

37-41-N/03 Provoz a ekonomika dopravy - kombinovaná 5 
   

Počty v tabulce představují studenty zapsané ke studiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e) přehledné údaje o výsledcích vzdělávání 
žáků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Přehled prospěchu VOŠ 

   

   

třída prospělo neprospělo 

DS1 5 5 

DS2 9 0 

DS3 9 4 

SV1 8 9  

SV2 3 0  

SV3 8 1 

DSSV1k 10 9 

DSSV2k 9 19 

DSSV3k 9 27 

PE1 6 11 

PE2 7 8 

PE3 6 1 

PE1k 6 1 

PE2k 3 2 

PE3k 5 2 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled výsledků absolutorií   

        

         

        

Třída Obor počet připuštěno nepřipuštěno vyznamenání prospělo neprospělo 

    studentů           

DS3 Diagn. a servis silnič. Vozidel 13 8 5 3 5 0 

DSSV3k Diagn. A servis silnič. vozidel 25 2 23 2 0 0 

PE3 Provoz a ekonomika dopravy 7 6 1 3 6 0 

PE3k Provoz a ekonomika dopravy 7 2 2 2 3 0 

SV3 Strojírenská výroba 7 5 2 2 3 0 

 Elektrotechnika 4 4 0 2 2 0 

DSSV3k Strojírenská výroba 11 4 7 1 2 1 



 
 

 
… z průběhu zkoušky z cizího jazyka … 

 
 

 
…zahájení obhajoby absolventské práce studenta Ladislava Němce. … 

 
 
 



 

 
… zkouška z odborných předmětů … 

 
 

 
… po předání diplomů a vysvědčení na českobudějovickém náměstí … 

 

 
 
 
 



   Evaluace 
 
 

 Škola byla zapojena do projektu Implementace modelu CAF na středních a vyšších odborných 
školách. V rámci tohoto projektu proběhl ve škole samohodnotící proces ve školním roce 2007 - 2008.  
Další hodnocení bylo provedeno ve školním roce 2010 - 2011. V posuzovaných parametrech bylo oproti 
předchozímu hodnocená zjištěno zlepšení stavu. Celkové hodnocení školy bylo velmi dobré, především 
v oblasti strategických koncepcí školy 
 
 

Environmentální  výchova 
 

V průběhu školního roku byly v rámci EVVO realizovány tyto cíle: 
 

1. vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje 
2. vést k vědomí odpovědnosti za životní prostřední a k úctě k životu 
3. rozvíjet osobnost žáků a vést je k prohlubování poznání světa, propojenosti jeho problémů 

 
Tyto cíle byly plněny: 
 

1. V hodinách Základů ekologie, Základů ekologie a chemie, Občanské nauky, Nauky o 
společnosti a Fyziky 

2. Okrajově v hodinách cizích jazyků 
3. V odborných předmětech při probírání témat týkajících se hospodaření s pohonnými a 

provozními kapalinami a jinými látkami 
4. Škola jej zapracovala do vytvářených školních vzdělávacích plánů 
5. Na úseku odborného výcviku a odborné praxe byly cíle EVVO realizovány při vedení žáků 

k správnému hospodaření s odpady a k době, kdy procházeli praxí ve stanici měření emisí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f) zdravý životní styl, prevence sociálně 
patologických jevů 
 

 Prevence byla realizována na všech úsecích školy podle zpracovaného 
„Minimálního preventivního programu“, jehož plnění zajišťovali čtyři školní metodici 
prevence ve spolupráci s ostatními pedagog. pracovníky, především v rámci 
všeobecných předmětů, třídnických hodin a aktivit na domově mládeže ( šikana, 
záškoláctví, vandalismus apod.). 
 V oblasti specifické primární prevence se ve spolupráci s PPP v Č. Budějovicích  
uskutečnilo pro žáky 1. ročníků 14 přednášek s protidrogovou tématikou. Další aktivity 
byly zařazeny v oblasti nespecifické primární prevence (sportovní a zájmová činnost, 
doučování, vhodné využívání volného času – další jednotlivé akce jsou uvedeny v MPP).  
 Rodičům našich žáků pak byla na třídních schůzkách připomenuta jejich 
odpovědnost při výchově svých dětí. Při zjištěných problémech škola s rodiči jednala 
okamžitě. 
 Vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ, které  
realizovalo „Vzdělávací centrum“, se zúčastnilo pět pracovníků. 
Odborné zaměření vzdělávání: 

- Drogy a škola 
- Šikana 
- Kázeňské přestupky a jejich řešení 

Pro žáky byl připraven dotazník na téma „Zkušenosti a názory žáků na otázky související                  
se zdravím, školou, šikanou a návykovými látkami“a dále zpracovali anketu „Život na DM“. 
Získané poznatky budou sloužit při výchovné práci se žáky v příštím školním roce.
 Veškerá činnost v oblasti specifické a nespecifické primární prevenci je obsažena  
v „Závěrečné zprávě o plnění minimálního preventivního programu“ za školní rok 2016/17.
    

g) další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
 
Počet účastníků (tj. počet ped. pracovníků, kteří se zúčastnili alespoň jedné akce) 142 
 
Počet navštívených akcí – jednorázové – 121 
           - jiné - 55 
Oblasti dalšího vzdělávání: 

1) doplňkové pedagogické studium 
2) vzdělávání v rámci přípravy na novou maturitu 
3) metodické vzdělávání vyučujících podle předmětů 
4) vzdělávání v rámci celoživotního učení – viz body k-m 



h) prezentace školy na veřejnosti 
 Každoročně se škola účastní výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, 
v rámci této výstavy se pravidelně účastníme soutěží o nejlepší výrobek a nejlepší 
výstavní stánek. V rámci výstavy škola převzala diplom nejlepší školy spolupracující 
s podnikatelskou sférou. O tomto ocenění rozhodují sami zástupci firem. 

 
… část expozice školy… 

 
… součásti byla i soutěž v technických dovednostech … 

 



 

 
… ředitel školy Bc. Jan Šindelář s diplomem Nejlepší školy spolupracující se zaměstnavateli … 

 

 
… slavnostní předávání ocenění … 

 

 
V měsíci dubnu škola prezentovala svoji činnosti v rámci výstavy Mobilsalon 

v Českých Budějovicích, kde měla svůj vlastní výstavní stánek.  



                    
 Pro prezentaci školy využíváme každoročně aktualizovanou informační brožuru, 
účastníme se prezentací škol ve všech těch okresních městech, kde jsou pořádány a 
spolupracujeme s výchovnými poradci na základních školách. Zástupci školy se účastní 
schůzek s rodiči a výchovnými poradci přímo na základních školách. Pro zájemce o 
studium na škole byly pořádány celkem čtyři Dny otevřených dveří, další zájemci si 
prohlédli výukové prostory individuálně. 

 
… den otevřených dveří 2017 – automobilní laboratoř … 

 
… den otevřených dveří 2017 – strojní laboratoř … 

 



 Škola se též pravidelně zúčastňuje burz škol v dalších městech Jihočeského 
kraje. Jsou pořádány ve spolupráci s Hospodářskou komorou. 

 

 
… z burzy škol v Třeboni … 

 Maturitní ples pořádaly všechny třídy maturitního studia, s výjimkou tříd studia 
dálkového – celkem byly pořádáno šest plesů. 

 
… z maturitního plesu D4b … 



i) údaje o výsledcích inspekce ČŠI 
 Na škole v tomto školním roce proběhla inspekce ve dnech 2. 5.  – 4. 5.. 2018. 
inspekční zpráva je uvedena v příloze.  
 

j) základní údaje o hospodaření školy 
Předmět hlavní činnosti: 

Organizace poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní 
zkouškou a vyšší odborné vzdělání s absolutoriem. Současně se vzdělávací činností 
poskytuje žákům, studentům, zaměstnancům školy ve školských zařízeních stravovací 
služby, žákům a studentů dále ubytování včetně výchovně vzdělávací, sportovní a 
zájmové činnosti. V rámci předmětu HČ není škola plátcem DPH. V průběhu roku 
nenastaly žádné podstatné změny mající vliv na hospodaření školy. 
Předmět doplňkové činnosti: 

V naší organizaci byla v r. 2017 provozována doplňková činnost odděleně od činnosti 
hlavní zejména v těchto oblastech: 
- stanice technické kontroly 
- stanice měření emisí 
- stravovací služby 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské 
  činnosti 
- pronájem nemovitého majetku 
V rámci předmětu HČ je škola plátcem DPH. 

Vlastní rozbor hospodaření v r. 2017 

Hlavní činnost školy je zaměřena na zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání na vysoké 
úrovni a to zejména za přispění dalšího vzdělávání našich pedagogických pracovníků 
(hlavně u pedagogů odborných předmětů) včetně pořízení moderních učebních 
pomůcek, diagnostických přístrojů a zařízení pro dílny praktického vyučování. 
Předpokladem zajištění kvalitní výuky je rovněž budování a údržba odpovídajícího 
prostředí pro výuku. Veškeré tyto aktivity se vedení školy snaží aktivně financovat jak z 
přidělených rozpočtů, tak získáním dostupných dotačních zdrojů na úrovni JčK, MŠMT, 
SFŽ a dalších institucí státní správy včetně specificky alokovaných zdrojů OP 
spolufinancovaných EU.  
V oblasti dotačních projektů ve spolufinancování EU – IROP probíhá realizace dvou 
projektů v celkové výši 43 mil. Kč. pro podporu technického vzdělávání, rovněž byly 
podány 2. žádosti do OP ŽP na snížení energetické náročnosti u školních objektů 
Senovážné a Rudolfovská. 
Aktivní zájem ze strany vedení školy je zaměřen i na národní a regionální dotační zdroje, 
konkrétně Granty Jihočeského kraje (stipendia, zavádění nových technologií, podpora 
sportu atd.) a další oborově dostupné finanční podpory v rámci resortu MŠMT. 



Současně je snahou vedení školy podle požadavku zaměstnavatelů, potažmo trhu práce, 
neustále zkvalitňovat a doplňovat vzdělání kmenových pedagogických pracovníků, 
rozšiřovat vzdělávací aktivity s cílem nabízet nové moderní příležitosti středoškolského a 
terciárního vzdělávání. Předpokladem pro kvalitní vzdělání je pak rovněž vytvoření 
kvalitního pracovního zázemí a výukového prostředí ve školních objektech jak pro žáky, 
tak zaměstnance školy.  
V roce 2017 bylo další formou investičních a provozních výdajů vloženo nemálo 
finančních prostředků na dosažení řádné údržby obnovy nemovitého i movitého majetku. 
 

V oblasti oprav bylo zejména zrealizováno: 

na výdaje charakteru Opravy a údržby majetku bylo celkem v roce 2017 vynaloženo 
celkem 10 061 tis. Kč, přičemž na opravy budov výdaje činily 8 844 tis. a na pravidelnou 
údržbu a opravy majetku technického charakteru bylo vynaloženo celkem 1 217 tis. Kč 
V oblasti investic do modernizace a zhodnocení nemovitého majetku bylo 
provedeno: 
- užití FI na opravy školní objekt Baarova ve výši 898 tis. Kč 
- užití FI na opravy přístřešků a oplocení objektu dílen Skuherská 77 ve výši 3 079 tis. Kč 
- užití FI na přípravu realizace staveb. projektů OPŽP + FRŠ ve výši 1 803 tis. Kč 

V oblasti investic do strojního vybavení a zařízení bylo pořízeno: 

- pořízení vybavení odb. dílen a učeben ve výši 685 tis. Kč 
- pořízení autodiagnostiky ve výši 495 tis. Kč 
- pořízení osobního vozidla pro AŠ v hodnotě 270 tis. Kč 
Celkem bylo v roce 2017 formou investičních výdajů, které byly kryty vlastními zdroji a 
ostatními dotacemi od zřizovatele, SR a EU, vynaloženo 7 230 tis. Kč. Vedle těchto 
finančně náročných aktivit je realizováno v rámci provozních výdajů pořízení vybavení 
pro odpovídající úroveň výuky, zařízení učeben, kabinetů a domova mládeže. 
 

Výsledek hospodaření v roce 2017 

Vypořádání finančního vztahu ke státnímu rozpočtu a zřizovateli dle pokynu 
zřizovatele 
Vypořádání bylo provedeno dle platné legislativy a pokynů zřizovatele, nebyl učiněn 
žádný převod nedočerpaných prostředků. Veškeré přidělené finanční alokace v rámci 
státního rozpočtu a zřizovatele byly čerpány a vykazovány v souladu s legislativním 
rámcem. V roce 2017 bylo dosaženo obdobně jako v minulých letech kladného 
hospodářského výsledku ve výši 2 190 059,57 Kč po zdanění, z toho v hlavní činnosti 
4 388,76 Kč a v doplňkové činnosti 2 185 670,81 Kč.  
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondů: 

Na základě rozhodnutí porady vedení byl zřizovateli předložen návrh na rozdělení HV 
dosaženého v roce 2017 následovně: 
a) do Fondu odměn Kč 800 000,- Kč 
b) do Rezervního fondu Kč 1 390 059,57 Kč 
 



Čerpání rozpočtových výdajů od zřizovatele a stát. rozpočtu, počet zaměstnanců: 

a) příspěvek na provoz ve výši (čerpání) 28 452 611,24 Kč 
- z toho účelové prostředky na odpisy 9 628 579,10 Kč 
Uvedené účelové prostředky byly vyčerpány a použity předepsaným způsobem. 

b) dotaci na přímé výdaje MŠMT ve výši (čerpání) 84 680 102,- Kč, které byly čerpány na 
platy vč. OON, odvody, FKSP a ONIV. 
Veškeré čerpání prostředků z přímých výdajů bylo konáno v souladu s platnou 
legislativou, vše bylo řádně a v přidělené výši účelově vyčerpáno. 
c) k 31. 12. 2017 bylo ve škole zaměstnáno 183 osob, z toho 127 pedagogických a 56 
nepedagogických pracovníků.  
 
Doplňková činnost 

Naše organizace provozuje doplňkovou činnost, kterou provádí odděleně od činnosti 
hlavní v oblastech, které byly uvedeny v úvodu. Nejlepších výsledků dosahuje stanice 
technické kontroly. Ta tvoří podstatnou část zisku. Dále uvádíme, že doplňková činnost 
byla provozována efektivně a výsledky doplňkové činnosti nebyly použity na krytí potřeb 
činnosti hlavní. Doplňkovou činností bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši 
2 185 670,81  Kč. 
 

Dosažený hospodářský výsledek po zdanění podle jednotlivých DČ v Kč, rok 2017  
 

školní 
jídelna 

stanice tech. 
kontroly 

měření 
emisí 

ostat.vzděl. 
kurzy 

svářecí 
škola 

autoškola nájmy  
celkem DČ  

10 070 1 434 213 133 453 41 215 91 065 165 815 309 840 2 185 671 

 

Peněžní fondy a jejich krytí v roce 2017 

Rezervní fond 
- stav k 31. 12. 2017 činil 3 047 986,50 Kč 
- stav rezervního fondu k 31. 12. 2017 je finančně kryt v plné výši 

Fond odměn 
- stav k 31. 12. 2017 činil 1 535 871,46 Kč 
- v roce 2017 byl FO čerpán ve výši 184 791 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnanců 
- stav fondu k 31. 12. 2017 je finančně kryt v plné výši 

Fond kulturních a sociálních potřeb 
- stav k 31. 12. 2017 činil  1 482 145,91 Kč 
   Čerpání fondu probíhá v souladu se zásadami čerpání uvedenými v kolektivní 
   smlouvě 

Investiční fond 
- stav k 31. 12. 2017 činil 3 613 614,84 Kč 
V roce 2017 byl fond čerpán v celkové výši 7 299 829,52 Kč. Finanční krytí je plně 
zajištěno 



 

Závěr: 
V roce 2017 byla značná část provozních a investičních prostředků věnována na údržbu 
budov, vybavenost odborných výukových pracovišť a ostatních školních zařízení pro 
udržení stávajících odborných vzdělávacích aktivit a nabídky nových trendů odborné 
středoškolské přípravy. Jedním z hlavních cílů, k naplnění svého poslání, je a bude 
maximální snaha využít širokou nabídku dotačních titulů, zejména nových dotačních 
titulů z Evropských fondů, potažmo krajských a národních. Vzhledem k bohatým 
zkušenostem v oblasti dotačních aktivit hodlá vedení školy nadále pokračovat se 
získáváním prostředků na zhodnocení svěřeného majetku, zkvalitnění a rozšíření 
odborných vzdělávacích aktivit v souladu s potřebami odborné podnikatelské sféry a 
potřeby trhu práce. 

 
k, l,m) rozvojové a mezinárodní programy, 
celoživotní učení, projekty, modernizace 
   
 Škola v průběhu školního roku pokračovala v realizaci navazujících aktivit na 
projekty v rámci ROPu a IROu, v rámci kterého bylo pořízeno technologické vybavení - 
zakoupení dalších výukových panelů, vybavení pro mechatroniku, elektrotechniku, strojní 
a CNC vybavení, jazykové laboratoře, učebna 3D projekce a strojní laboratoř, dále 
diagnostické přístroje a měřící technika, didaktická technika, výpočetní technika a 
software) a provedeny stavební úpravy potřebné pro realizaci navrhovaných 
vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání. V tomto školním roce škola 
realizovala vzdělávací kurzy, spojené s nákupem výše uvedeného vybavení. Proběhly 
vzdělávací kurzy v obsluze programu Autodesk Inventor (škola získala akreditaci  jako 
školící středisko Audodesk Akademie), další kurzy proběhly v diagnostickém centru a ve 
svářecí škole.  

 Dále pokračovala (v rámci udržitelnosti) práce v oblastech již ukončených projektů 
OPVK: 

Inovace vzdělávacích programů VOŠ -  byla provedena změna a 
prodloužení akreditace do roku 2023.  

 
Projekty ROP, rekonstrukce školy 
   Ve školním roce 2017 – 2018 škola, jako partner Jihočeského kraje, 
realizovala navazující aktivity na projekt Podpora technického vzdělávání: 
- Projektové dny pro žáky základních škol 
- Zájmové kroužky pro žáky školy – AutodeskInvetor, Formule 1 ve školách kroužek 

Elektrokolo, Elektrotříkolka a Mototrike 



 

… projektový den – strojní laboratoř … 

 

… projektový den – elektrotechnická laboratoř … 

 

 Ve školním roce 2017 – 2018 začala škola realizaci projektu vzájemné 
spolupráce s Technikerschule Deggendorf v rámci programu Cíl 3. Jednak se obě 
partnerské školy se společnou expozicí zúčastnily výstavy Vzdělání a řemeslo 2018 a 
dále byla uspořádána přeshraniční přednáška (27. 4. 2018) na téma Systém odborného 
vzdělávání c ČR a požadavky trhu práce. Přednášku přednesl ředitel Jihočeské 
hospodářské komory v Českých Budějovicích Ing. Luděk Keist. 

 

 



 

… společné expozice v rámci výstavy vzdělání a řemeslo 2018 … 

 

… přeshraniční přednáška ředitele JHK Ing. Keista … 

 

 



 Pro další zahraniční spolupráci škola získala další dvě partnerské školy, tentokrát 
z Rakouska. HTL Freistadt a HTL Ried. Uskutečnily se první schůzky, kde byly 
projednány oblasti spolupráce v dalším školním roce. Nejdále je spolupráce ws HTL 
Freistadt, kdy ve školním roce 2018 – 2019 začne realizace společného projektu v rámci 
projektu Erasmus plus. 

 

… návštěva pracovníků školy v HTL Ried … 



n) spolupráce s organizacemi 
 
V rámci spolupráce s odborovými organizacemi byla zpracována kolektivní smlouva a 

sestaven rozpočet FKSP, který byl v průběhu školního roku plněn. V jeho rámci byly 
poskytnuty příspěvky na školní stravování, sportovní a kulturní akce.  
       Ve spolupráci s NUV a MŠMT se škola podílela, stejně jako v minulém školním 
roce, na přípravě a realizaci pilotního ověřování jednotného zadání nové závěrečné 
zkoušky učebního oboru Automechanik, Zámečník, Autoelektrikář, Obráběč kovů a 
Klempíř (karosář) – v rámci probíhajícího projektu Nová závěrečná zkouška. 

  Škola, stejně jako v minulém roce spolupracovala s Jihočeskou 
univerzitou, Ekonomickou a Zemědělskou fakultou v Českých Budějovicích. Spolupráce 
spočívá v těchto oblastech: 

- zajištění výuky některých předmětů v současných vzdělávacích programech 
VOŠ; 

- připomínkování modulárního vzdělávacího programu pro absolventy VOŠ 
oboru Provoz a ekonomika dopravy, který absolventům VOŠ umožní během 
roční přípravy získat bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání; 

- společná realizace kurzu v oblasti celoživotního vzdělávání Ekonomika 
dopravy a diagnostika silničních vozidel. 

 
Byla též novelizována smlouva o spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské 

univerzity. Podle ní praktická cvičení v oboru Dopravní a manipulační prostředky 
proběhla v diagnostickém centru VOŠ a SPŠ. Současně se škola podílela na přípravě 
nového bakalářského vzdělávacího programu Dopravní a manipulační prostředky, který 
bude ZF JČU předkládat k akreditaci. 
   

Dále probíhala činnost školícího střediska pro pracovníky emisních stanic, které 
bylo zřízeno v minulém školním roce. Byla uskutečněna dvě školení pracovníků firem 
v obsluze přístroje BOSCH FSA 560, dle vzdělávacího programu zpracovaného školou. 
 Žáci školy pomáhali při zabezpečení organizace celostátní soutěže BESIP, 
pořádané odborem dopravy magistrátu města České Budějovice. Podíleli se též na 
zabezpečení dopravního průzkumu pro potřeby magistrátu města České Budějovice. 
  
 Velmi významným úspěchem bylo uspořádání 9. ročníku konference  „Dopravní 
infrastruktura a stavby“ - proběhla 1. 4. 2018 v prostorách objektu školy na Lidické ulici 
za účasti zástupců JčK, Magistrátu města ČB, policie ČR, celní správy a řady subjektů 
podnikatelské a veřejné sféry (JHK, ČSAD JIHOTRANS, ČESMAD Bohemia, ČSAD 
Autobusy Č. Budějovice, Letiště Č. Budějovice, SŽDC, Státní plavební správa apod.) 
Tématem konference byly moderní dopravní prostředky. Nad konferencí převzala záštitu 
stejně jako v minulých letech hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Iva Stráská.   
 



 
… 9. konferenci zahajuje ředitel školy Bc. Jan Šindelář … 

 
… účastníci 9. ročníku dopravní konference... 

… Hynek Kmoníček při besedě … 

 
Ve spolupráci s Hospodářskou komorou v Českých Budějovicích se ve čtvrtek, 14. 6. 

2018 na českobudějovickém  Výstavišti konal 4. ročník akce  plné techniky, vědy a 
řemeslných zážitků nazvané „ Dobrodružství s technikou“. Děti  od předškoláčků po 
studenty, jejich rodiče i učitelé se tu mohli na mnoha stanovištích seznámit  s různými 
technickými jevy a vynálezy a zároveň si je prakticky vyzkoušet. Naše škola měla spolu 



s ostatními své místo v pavilonu T1 a rozhodně měla velký úspěch. Nejvíc malé i velké 
návštěvníky zaujala veliká autodráha s RC modely, kde mohl každý změřit své 
závodnické síly a umění. Fronta zájemců nebrala konce. 

 
… expozice školy … 

 
… expozice školy … 

V rámci spolupráce s podnikatelskou sférou se ve školním roce již podruhé konala 
Burza firem. Proběhla ve středu 10.4.2018 se od 10.00 hodin konala v tělocvičně školy.  



Zástupci firem měli prostor představit žákům i  rodičům své firmy a jejich činnosti, dále je 
seznámit s možností stipendií a s nabídkou perspektivního zaměstnání i výhodami, které 
poskytují svým pracovníkům. 

 
… stánek partnetské firmy Dopravní podnik České Budějovice. … 

 

 
… stánek partnetské GW Jihotrans a. s. … 



 

 
… stánek partnetské firmy Milan Král, kterou zastupuje absolvent školy Mgr. Řeháček. … 

 
 

o) další aktivity školy 
Sportovní činnost: 
Každoročně škola organizuje LVVZ – v tomto školním roce to byly tři kurzy (na Lipně a 
v Krkonoších), turistické kurzy byly organizovány u 3. ročníků studijních oborů. 

 
                                                      …florbalové družstvo školy … 



 V tomto školním roce florbalové družstvo školyf školy dosáhlo opět vynikajícího 
výsledku na turnaji středních škol v Otrokovicích ve dnech 7. – 8. 12. 2017. . Po loňském 
druhém místě tentokrát turnaj vyhrálo. 

 
… ředitel školy SŠ Otrokovice předává pohár kapitánovi vítězného družstva … 

 

Dalším významným úspěchem školy bylo druhé místo v okresním kole 
v přespolním běhu na 3 km - ve složení Mertl Vojtěch, Lubinski Dominik, Thér Petr, 
Drobil Tomáš a Šulc Filip 

  Žáci školy se dle možností účastní sportovních akcí, pořádaných v rámci 
města či okresu. V tomto školním roce se družstvo školy zúčastnilo Středoškolských her 
a Plavecké štafetě města České Budějovice. V průběhu školního roku se žáci školy 
účastnili práce v tělovýchovných kroužcích (kromě tělovýchovné činnosti na domově 
mládeže) –  volejbal, nohejbal, kopané, florbal, posilování.  

 



 

… úspěšné družstvo po vyhlášení výsledků a předání diplomu a medailí … 

 

… lyžařský kurz … 
 

  
Významnější kulturní akce. 
 
 Žáci školy se zúčastnili tří divadelních představení, šesti představení filmových. 
V prvních ročnících proběhly tři besedy o společenské etiketě s p. Fílou. Další kulturní 
činnost probíhá v rámci programu domova mládeže. 

 



 
… z vystoupení Divadélka pro školy v objektu na Senovážném náměstí … 

 
… z vystoupení v programu Průřez španělským divadlem v kulturní místnosti Skuherského 3 … 

 

 
 
 
 
 



Významné výročí školy 
 V roce 2017 oslavila škola 50. výročí svého vzniku. U této příležitosti proběhl 
slavnostní večer pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivy Stráské dne 19. 10. 
2018. Akce se zúčastnili i další významní hosté – poslankyně PČR Mgr. Vlasta 
Bohdalová, zástupci spolupracujících firem dalších organizací (Úřad práce, Hospodářská 
komora, Jihočeského kraje, ČŠI atd.), partnerských vysokých, středních a základních 
škol a samozřejmě i současní a též bývalí zaměstnanci školy, kteří byli za práci oceněni 
pamětním listem ředitele školy. Součástí večera byl i kulturní program připravený učiteli a 
žáky školy a v rámci kterého vystoupil i pěvecký soubor Záviš z Hluboké nad Vltavou. 
K výročí školy byl vydán almanach a též se konal mimořádný Den otevřených dveří pro 
bývalé absolventy školy i širokou veřejnost. 

 
… příprava slavnostního večera- vystoupení kouzelníků a hudebníků z řad žáků školy … 

 



 

 
… úvod slavnostního večera – poslankyně PPS Mgr. Vlasta Bohdalová a ředitel školy Bc. Jan Šindelář 

… 

 
… pohled do zaplněného sálu Metropolu … 

 



Předmětové exkurze a další vzdělávací aktivity. 
 
 Žáci jak studijních, tak učebních oborů se každoročně účastní exkurzí ve Škodě 
Auto a.s. v Mladé Boleslavi. V rámci výuky Českého jazyka a literatury (u studijních 
oborů) ve vědecké knihovně, archivu, Jihočeském muzeu a radnici a Muzea Karlova 
mostu. Žáci se též zúčastnili exkurzí na výstavě Autosalon v Brně (celostátní výstava 
výrobců automobilní techniky, včetně účasti zahraničních výrobců). Dále se žáci školy 
zúčastnili exkurze na strojírenský veletrh v Brně, strojírenském veletrhu v Praze (For 
Industry),v muzeu historických vozidel v Pořežanech, v Tatře Kopřivnice, Jihostroj 
Velešín, Teplárna České Budějovice, vodní elektrárna Lipno. 

Žáci automobilních oborů se též zúčastnili exkurze na Motosalónu v Praze (duben 
2018) a na Mezinárodním autosalónu v Ženevě (březen 2018).  

 

 
… Autosalón Ženeva 2018  … 



 
 Další významné exkurze proběhly v Tatře Kopřivnice (24. 10. 2017), v objektu 
eketrárny Lipno (24. 6. 2018), Audi (Neckarsulm a Ingolstadt 4. 4. 2018), v ČNB a Muzeu 
MHD v Praze (18. 4. 2018) či za historií našeho města v Jihočeském muzeu 
. 
 

 
… exkurze v Tatře Kopřivnice … 

 
… exkurze Lipno … 

 
 
 



 
… exkurze na MSV Brno 2018 … 

 

 
… exkurze ČNB v Praze … 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
… exkurze v Muzeu dopravním podniku v Praze … 

 
… za historií našeho města … 



 Źáci a studenti školy se též zúčastnili exkurze Czechbus 2017, která se konala na 
výstavišti v Praze Holešovicích (21. 11. 2017). Zajímavá byla i beseda s pracovníky 
podniku České dráhy (11. 12. 2017) či seminář Můžeš podnikat (13. 11. 2017). Proběhly 
též exkurze v Technickém muzeu v Praze (31. 5. 2018) a v Techmánii v Plzni (1. 6. 
2018). 

 
… exkurze Czechbus 2017 … 

 
… beseda České dráhy … 



 
 

 
… seminář Můžeš podnikat … 

 
… Technické muzeum Praha … 

 
 



 
… Techmánie Plzeň  2018 … 

Učitelé odborných předmětů u studijního oboru Silniční doprava  a Autotronik a  
učebních oborů Automechanik, Autoelektrikář, Klempíř, Zámečník a Obráběč kovů 
zpracovali pracovní sešity, které umožní další zefektivnění výuky.  
 Další vzdělávací aktivity jsou popsány v bodech Zahraniční spolupráce a 
Spolupráce školy s jinými organizacemi.    

Žáci školy se účastnili řady dalších zajímavých exkurzí např. do Muzea Škody 
Auto v Mladé Boleslavi (4. 4. 2018). 

 
… muzeum Škoda Auto … 



Zájmové kroužky 
 

Ve školním roce 2017 – 2018 dále probíhala práce v zájmových kroužcích. Žáci 
měli možnost se zapojit do činnosti automobilního, turistického, tvorby školního časopisu, 
tvorby www stránek a práce s grafickým systémem AutoCAD, kroužek posilování, 
kopané, odbíjené, šachový, RC modelů a robotiky .   

  
     … kroužek Moto Trike … 

 

 
       … kroužek elektro čtyřkolka … 

 Na škole i v tomto roce pracoval kroužek školního časopisu. Články z různých 
oblastí života školy zpracovávali Lukáš Mokrý a Jindřich Novák ze třídy D4a. Práce se 



jim dařila, získali čestné uznání v šestém ročníku krajské soutěže školních novin a 
časopisů.  
 

 

Účast žáků v předmětových soutěžích. 
 
 22. ročník celostátního finále této soutěže se konal ve dnech 26. – 28. 3. 2018 
v Servisním centru ŠKODA AUTO a. s. Kosmonosy – Mladá Boleslav. Žáci naší školy 
postoupili do tohoto finále ve všech kategoriích: 
AUTOMECHANIK – Josef Nováček 2. místo 
AUTOMECHANIK-  Filip Říha  5. místo 
AUTOTRONIK –  Jan Reisner  6. místo 
AUTOKAROSÁŘ –  Tomáš Lebeda  5. místo 
AUTOLAKÝRNÍK – Petr Dolejšek 12. místo 
Po dobu trvání této soutěže jsme nejúspěšnější škola v celé ČR, neboť jako jediní jsme  
kategorii Automechanik – junior vyhráli šestkrát. 
 

 
     …reprezentanti školy a pedagogický doprovod ve finále celostátních soutěží 2018… 

   Dále se žáci školy úspěšně zúčastnili celostátní soutěže s mezinárodní 
účastí POHÁR LINDE 2018,  kde žáci soutěžili v disciplínách svařování kovů plamenem 
a v ochranné atmosféře.  
  Ve školním roce se počtvrté soutěž s využitím stavebnice Merkur. Soutěže 
se společně účastnili žáci středních škol i základních škol – s jedním družstvem naší 
školou soutěžila společně ZŠ Nové Hrady s druhým ZŠ Nová ulice České Budějovice. 
Na fotografiích vidíme členy soutěžního týmu spolu se zástupci partnerské firmy Motor 
Jikov Group a.s., školy a pořadateli: 
  



 
 

Ve školním roce 2017 – 2018 se škola podruhé zapojila do soutěže Hydrogen Horizon 
Automotive Challenge . Soutěžní tým měl za úkol vyrobit soutěžní vůz poháněný 
vodíkem, projít vzdělávací program, natočit video z výroby a zúčastnit se soutěže. Školu 
reprezentoval Zeppelin Diablospod vedením Mgr. Jaromíra Kittla. 

 

 
… soutěžní tým … 



 
… závodní jízda Zeppelin Diablos týmu … 

  
 

Škola se též tradičně zúčastnila soutěže v oboru fiktivních firem. Veletrh  fiktivních 
firem se konal 22. – 23.  listopadu 2017. 

 

 
…družstvo školy v soutěži fiktivních firem … 

 
 



Naše družstvo - firma Addorom s.r.o. zabývající se prodejem elektrotechniky se 
umístila na 1. místě v kategorii Prezentace. Tým vedl anglický podnikatel a zakladatel naší 
firmy Adam Baran. Dalšími členy týmu jsou Roman Herbrick, Dominika Buchtová a Denisa 
Vlasáková. Na soutěž družstvo připravoval  Ing. Václav Tomášek. 
 Žáci školy se, jako tradičně,  přihlásili do soutěže Formule 1 ve školách. Alfa tým 
pod vedením Ing. Jakeše vyprojektoval i vyrobil model automobilu, poháněného 
sifonovou bombičkou a zúčastnil se s ním celostátního finále. To se konalo v Národním 
technickém muzeu v Praze 23. 6. – 24 4. 2018,  Zde Alfa tým obsadil  4. místo. Složení 
týmu bylo následující: Ondřej Trčka, Aleš Hlubocký, Matěj Matoušek, Samuel Jakeš, 
František Němec, Markéta Tůmová. Poznatky, získané v soutěži, se budou členům týmy 
jistě hodit jak v dalším studia, tak i v praxi.  

 
… Alfa tým s patronem týmu Zdeňkem Tůmou (účastník závodu Ralley Paříž Dakkar… 

 
… soutěžní vozy Alfa týmu … 

 



 Stejně jako v minulých letech družstvo školy reprezentovalo Jihočeský kraj 
v soutěži jízdní zručnosti Automobileum 2018, která se konala 15. – 17. 6. 2018 
v Hradci Králové. V konkurenci 14 týmů obsadilo družstvo školy 2. místo. 

 
… úspěšné družstvo po vyhodnocení soutěže … 

 
 



Škola se zúčastnila druhého ročníku čtenářské soutěže s názvem Bücherwurm 
2018 

 

 
 
 

 



 
 

 Poprvé se škola zúčastnika soutěže 4 x Land Rover ve škoíách. Postavila, pod 
vedením Mgr. Hodana a Mgr. Košíčka dokonce dva týmy, přičem družstvo Fire Boys 
obsadilo druhé místo. Cílem soutěže bylo zkonstruovat soutěžní vůz a poté s ním 
absolvovat závod. Na fotografii vidíme členy úspěšného týmdvou soutěžních týmů. 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 



V letošním školním roce se naše škola jako každoročně zúčastnila 40. ročníku 
krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ).  SOČ je soutěží víceoborovou, 
kde je možnost vybrat si mezi 18 soutěžními obory. Naše škola zvolila obor č. 13. 
Ekonomika a řízení. Soutěže se zúčastnil student druhého ročníku oboru provoz a 
ekonomika dopravy Milan Polanský se soutěžní prací Vliv ČNB na ekonomiku ČR. 
Umístil se na krásném druhém místě 

 
 V letošním školním roce se opět v zimních měsících uskutečnila celoškolní soutěž 
v konstrukci na 3D programech. Studenti měli přenést své představy a návrhy o ideální 
karosérii do počítačové formy. Zúčastnit se mohli všichni žáci, kteří alespoň částečně 
ovládají práci na libovolném konstrukčním programu. Ve finále se spolu utkalo 17 
návrhů. O nejlepším jsme rozhodovali všichni anonymním hlasováním, aby bylo vše 
maximálně objektivní1. Serghei Manoli, 2. Jakub Kodim 3. David Bušík 

 
--- vítěz soutěže společně s ředitelem školy a Mgr. Hellerovou – organozátorkou soutěže … 

 



 
 

 
 
 



Domov mládeže - sportovní a zájmová činnost 
 
 Domov mládeže poskytuje ubytování žákům maturitních a učebních oborů naší 
školy. Ve školním roce 2017/2018 byla kapacita DM 85 lůžek plně využívána. Chlapci 
jsou ubytováni ve 26 pokojích. Mají k dispozici sociální zázemí, klubovny, denní 
kuchyňky, žákovskou knihovnu, tělocvičnu, posilovnu, venkovní hřiště, PC učebnu nebo 
wi-fi připojení na jednotlivých pokojích, tenisové stoly, šipky, fotbálek a rozsáhlý zahradní 
areál. 
Vedoucí výchovných skupin podporují především sportovní a zájmovou činnost, 
celoročně pracovaly následující zájmové kroužky: 
- sálová kopaná 
- florbal 
- volejbal 
- nohejbal 
- stolní tenis 
- kroužek posilování 
- badminton 
- klub sportovních aktivit 
- čtenářský kroužek 
Hlavní náplní kroužků byl trénink, rozvoj herních, fyzických a motorických dovedností s 
cílem užitečně naplnit volný čas.  
 
Domov mládeže zorganizoval ve školním roce 2017/2018 následující turnaje: 
turnaj ve florbalu pro českobudějovické DM a 7. ročník Memoriálu Jiřího Hrnečka v 
sálové kopané. 
Naši ubytovaní žáci se naopak zúčastnili přátelských utkání v sálové kopané, florbalu a 
stolním tenisu v družebních českobudějovických DM. 
 
Další aktivity domova mládeže: 

- společný večer pro nové žáky 
- družební setkání s DM Třebízského 
- příprava mikulášské besídky s programem 
- adaptační dny pro všechny žáky 1. ročníků 
- exkurze a návštěvy – Planetárium, Budvar, HZS, českobudějovické památky, 

výstavy pořádané statutárním městem 
- pravidelné divadelní středy 

Důležitým aspektem činnosti je aktivní a smysluplné využití volného času, podpora 
zdravého životního stylu a zejména samostudia. 
 
Úpravy a údržba na DM ve školním roce 2017 - 2018 
v celém objektu proběhla revitalizace stropního osvětlení, v některých pokojích byly 
vyměněny podlahové krytiny, obnoveny tapety a doplněny nové válendy a židle. Nově byl 
upraven přístup k vedlejší budově a to instalací nového schodiště. 



Venkovní areál zaznamenává v současnosti velké změny, v květnu byla zahájena 
výstavba sportovního areálu. Nyní jsou ve výstavbě nové šatny a sociální zařízení, 
začíná výstavba prvního ze tří hřišť a to hřiště na volejbal. Tělocvična byla doplněna o 
elektronickou světelnou časomíru, což nám významně pomůže při pořádání pravidelných 
turnajů mezi českobudějovickými DM. 

 
… rekonstrukce schodiště na domově mládeže … 

 
 

 
 
 



 
… ze života domova mládeže … 

 

 
 

… ze života domova mládeže … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    … ze života domova mládeže … 

 

 Výchovně - vzdělávací činnost zajišťovalo ve školním roce 5 vedoucích 
výchovných skupin a 1 zástupce ředitele pro VMV. Výchovně vzdělávací činnost domova 
mládeže vychází ze ŠVP. Výchovné skupiny pracují podle měsíčních a týdenních 
výchovných plánů. V programu se nezapomíná na řádnou přípravu na vyučování, rozvoj 
pohybové zdatnosti, podporu kulturního rozhledu, upevňování sociálních vazeb a 
podporu zdravého životního stylu. O řádný technický chod s starají 4 provozní 
zaměstnanci. 

 
    … ze života domova mládeže – exkurze Budvar České Budějovice … 



p) údaje o poskytování informací podle 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (§18, odst.2) 
 
 

a) Počet podaných žádostí o informace: 
 

Nebyly podány žádné žádosti o informace 
 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
 

Byl podán následující počet odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí: 0 
 

 
c) opis podstatných částí rozsudku soudu: 
 

Tento opis nebyl pořizován. 
 

d) Sankce za nedodržování zákona 106/1999 Sb. nebyly nařízeny. 
 
e) Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona č106/1999 Sb. nebyly 
poskytovány. 

 
   
 


