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1 Údaje o škole 

Název    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice 

Adresa:   Pohorská 86, 382 41 Kaplice 

IČO:   750 500 81 

DIČ   CZ 750 500 81 

RED-IZO:  651016029 

IZO:   107 830 281 

 

Ředitelka školy:  PhDr. Zdeňka Lovčí  

   Pohorská 86, 382 41 Kaplice 

   telefon: 725 874 782 

   lovci@geukaplice.cz 

 

Statutární zástupce: Mgr. Jana Kopúnová 

   Linecká 368, 382 41 Kaplice 

 

Další kontakty:  telefon: 380 312 852 

   web: www.geukaplice.cz 

Školská rada:  JUDr. Vanda Kárová, Mgr. Libor Lukš, Mgr. Jana Kopúnová, Mgr. Jiří Drdák, Eva 
Beránková, Monika Šemrová 

 

Zřizovatel:  Jihočeský kraj 

Adresa:   U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČO:   708 906 50 

Kontakty:  web: www.kraj-jihocesky.cz 

   telefon: 386 720 835 

   e-mail: brablecova@kraj-jihocesky.cz 
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2 Úvod 

K 1. 9. 2020 používá naše škola oficiálně nový název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice. 
Škole byly k 1. 9. 2019 vymazány z rejstříku škol dva obory vzdělání – čtyřleté a osmileté gymnázium. Pro 
mnohé pedagogy a zároveň absolventy kaplického gymnázia bylo toto rozhodnutí Rady Jihočeského kraje 
bolestivé. Avšak je nutné podotknout, že o kaplické gymnázium již několik let nejevili žáci z kaplického regionu 
a spádových základní škol zájem. Jeho stopa však zůstane nejen v mysli Kapličanů ještě dlouho … stále říkáme, 
že jdeme na „gympl“, počkáme u „gymplu“. 

Na druhé straně se nám podařilo zapsat do rejstříku škol od 1. 9. 2020 nový obor vzdělání – nástavbový obor 
Bezpečnostní služby. 

S novým názvem školy jsme spojili i mediální prezentaci školy. Zřídili jsme nové webové stránky, Facebook i 
Instagram. Pořídili jsme profesionální fotky od fotografa Jiřího Tvaroha a Mgr. Václava Kahovce, které vytvářejí 
image jednotlivých oborů.  

Škola začala s postupnou modernizací, jejíž tempo bude pochopitelně závislé na množství finančních 
prostředků, které škola získává jednak z doplňkové činnosti, jednak z evropských fondů. 

Obě budovy SOŠ a SOU byly opatřeny bezpečnostním elektronickým systémem, který je propojen i se 
systémem stravovacím.  

Do dvou IT učeben byly pořízeny nové nebo repasované počítače, tablety pro on-line komunikaci v rámci 
Erasmu+, interaktivní panel s pojezdem, jeden interaktivní panel bez pojezdu a jedna interaktivní tabule. 

2.1 Přerušení prezenční výuky 
Plynulý tok školního roku však narušila mimořádná situace v celé Evropě kvůli šíření covidu 19. Od 11. března 
2020 byla prakticky přerušena prezenční výuka až do konce školního roku. Celá řada naplánovaných akcí 
včetně zahraničních byla zrušena, popř. odložena.  

Podle pokynů MŠMT byla zahájena pro žáky závěrečných ročníků intenzivní příprava na maturitní a závěrečné 
zkoušky prostřednictvím speciálního rozvrhu hodin, které se zúčastnila většina žáků, cca 80 % žáků. 
Od 1. června jsme pro žáky všech ročníků zavedli konzultační hodiny. 

V nelehké době jsme se věnovali nejen distanční výuce, zajištění hygienických opatření, opravám a 
rekonstrukcím ve školních budovách, ale snažili jsme se i pomáhat. Naše paní kuchařky šily roušky pro 
zaměstnance, paní učitelky Ing. Lejsková a Mgr. Maršíková taktéž šily roušky pro potřebné, zapůjčili jsme 
ochranné štíty Jihočeskému kraji, nezištně jsme poskytli 3D tiskárnu včetně filamentu hasičům Záchranného 
hasičského sboru ve Velešíně, kteří na ní vyráběli ochranné štíty pro zdravotníky, a na domově mládeže jsme 
ubytovali příslušníky Armády České republiky, kteří zajišťovali bezpečnost na hraničním přechodu v Dolním 
Dvořišti. 

Chtěla bych tímto ještě jednou všem zaměstnancům za veškerou práci, iniciativu a trpělivost poděkovat! 

2.2 Restaurace Slovanský dům 
Epidemiologická situace se dotkla i restaurace Slovanský dům, která musela přerušit svůj provoz. Nicméně 
provozní zaměstnanci společně s učiteli odborného výcviku učebního oboru Kuchař-číšník a s kuchařkami 
školní jídelny otevřeli všechna okna Slovanského domu, tj. zahájili prodej přes okénko, a řádně si to užívali. 
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3 Přehled oborů vzdělání 

Ročník Obor vzdělání Počet 
žáků 

Značka 
třídy 

1. Kuchař -číšník, 65-51H/01 8 1 KČ 

2. Kuchař -číšník, 65-51H/01 17 2 KČ 

3. Kuchař -číšník, 65-51H/01 14 3 KČ 

1. Mechanik opravář motorových vozidel, 23-68-H/01 13 1 MZ/MO 

2. Mechanik opravář motorových vozidel, 23-68-H/01 8 2 MZ/MO 

3. Mechanik opravář motorových vozidel, 23-68-H/01 10 3 MZ/MO 

1. Opravář zemědělských strojů, 41-55-H/01 13 1 MZ/OZ 

2. Opravář zemědělských strojů, 41-55-H/01 11 2 MZ/OZ 

3. Opravář zemědělských strojů, 41-55-H/01 8 3 MZ/OZ 

2. Strojní mechanik, 23-51-H/01 2 1 MZ/SM 

3. Strojní mechanik, 23-51-H/01 1 3 MZ/SM 

1. Obchodní akademie, 63-41-M/02 21 OA1 

2. Obchodní akademie, 63-41-M/02 18 OA2 

4. Obchodní akademie, 63-41-M/02 12 OA4 

Celkem   156   
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4 Učební plány 

4.1 Obchodní akademie 
Název ŠVP:    Logistika a ekonomika dopravy 
Kód a název oboru vzdělání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Délka a forma vzdělávání:  čtyřleté denní 
Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost:    1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 

 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Český jazyk a literatura - 4 - 4 

1.cizí jazyk - 3 - 4 

2. cizí jazyk - 3 - 4 

Dějepis - - - - 

Základy společenských věd - 2 - 2 

Právo - - - - 

Zeměpis - - - - 

Ekologie - 2 - - 

Tělesná výchova - 2 - 2 

Matematika - 3 - 4 

Informační technologie - 2 - - 

Fyzika - - - - 

Chemie - - - - 

Doprava a přeprava - 2 - - 

Dopravní logistika - - - 2 

Dopravní zeměpis - 1 - - 

Účetnictví - 4 - 4 

Bankovnictví - - - - 

Obchodní korespondence - - - 1 

Písemná a elektronická 
komunikace 

- 1 - - 

Ekonomika - 3 - 3 

Ekonomická cvičení - - - 2 

Celkový počet hodin - 32 - 32 

 - 2 týdny 
odborné 

praxe 

-  

Kurzy - Lyžařský 
kurz 

Turisticko-
zdravovědný 

kurz 

-  
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4.2 Obchodní akademie 
Název ŠVP:    Obchodní akademie 
Kód a název oboru vzdělání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Délka a forma vzdělávání:  čtyřleté denní 
Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Platnost:    1. září 2019 počínaje 1. ročníkem 
 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Český jazyk a literatura 4 - - - 

1.cizí jazyk 3 - - - 

2. cizí jazyk 3 - - - 

Základy společenských věd 2 - - - 

Právo - - - - 

Základy přírodních věd 2 - - - 

Ekologie - - - - 

Tělesná výchova 2 - - - 

Matematika 3 - - - 

Informační technologie 2 - - - 

Doprava a přeprava 2 - - - 

Dopravní logistika - - - - 

Dopravně- 
turistický zeměpis 

2 - - - 

Management a marketing 2 - - - 

Turismus - - - - 

Účetnictví - - - - 

Bankovnictví - - - - 

Obchodní korespondence - - - - 

Písemná a elektronická 
komunikace 

2 - - - 

Ekonomika 3 - - - 

Daně - - - - 

Celkový počet hodin 32 - - - 

  - - - 

Kurzy Adaptační 
kurz 

Kulturně-
historická 
exkurze v 

Praze 
 

- - - 
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4.3 Kuchař-číšník 
Název ŠVP:    Kuchař-číšník 
Kód a název oboru vzdělání:  65-51-H/01 Kuchař-číšník 
Délka a forma vzdělávání:  tříleté denní 
Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou 
Platnost:    1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 
 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 

Anglický jazyk 1,5 1,5 2 5 

Německý jazyk 1,5 1,5 2 5 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 1 1 1 3 

Zeměpis 1 1 0 2 

Základy ekologie 1 0 0 1 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Společenská výchova 1 0 0 1 

Informační technologie 1 1 1 3 

Potraviny a výživa 1 2 1 4 

Technologie 2 2 1 5 

Stolničení 1 2 1 4 

Zařízení provozoven 1 0 0 1 

Ekonomika 0 1 1 2 

Základy podnikání 0 0 1 1 

Speciální technologie a 
obsluha 

0 0 0,5 0,5 

Cestovní ruch 0 0 1 1 

Odborný výcvik 15 16,5 16,5 48 

Celkem 31,5 33 33 97,5 
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4.4 Mechanik opravář motorových vozidel 
Název ŠVP:    Automechanik 
Kód a název oboru vzdělání:  23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
Délka a forma vzdělávání:  tříleté denní 
Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou 
Platnost:    1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 
 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 

Anglický/Německý jazyk 2/0 2/0 2/2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 1 2 2 5 

Fyzika 1 1 1 3 

Základy ekologie 1 0 0 1 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Informační technologie 1 1 1 3 

Technické kreslení 1,5 0 0 1,5 

Strojírenská technologie 1,5 0 0 1,5 

Strojnictví 1,5 0 0 1,5 

Opravárenství a diagnostika 1,5 2 2 5,5 

Automobily 1,5 1,5 1 4 

Ekonomika 0 0 2 2 

Elektrotechnika 0 2 1 3 

Řízení motorových vozidel 0 1 1,5 2,5 

Odborný výcvik 15 16,5 16,5 48 

Celkem 32 32,5 34 98,5 
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4.5 Opravář zemědělských strojů 
Název ŠVP:    Opravář zemědělských strojů 
Kód a název oboru vzdělání:  41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 
Délka a forma vzdělávání:  tříleté denní 
Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou 
Platnost:    1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 
 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 

Německý/Anglický jazyk 2/0 2/0 2/2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 1 1 1 3 

Fyzika 1 1 1 3 

Základy ekologie 1 0 0 1 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Informační technologie 1 1 1 3 

Technické kreslení 1,5 0 0 1,5 

Strojírenská technologie 1,5 0 0 1,5 

Strojnictví 1,5 0 0 1,5 

Technologie oprav 1 2 2 5 

Základy zemědělské výroby 1 1 0 2 

Zemědělské stroje a zařízení 1 2 2 5 

Motorová vozidla 0 3 2,5 5,5 

Ekonomika 0 0 2 2 

Odborný výcvik 15 16,5 16,5 48 

Celkem 32 33 34 99 
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4.6 Strojní mechanik 
Název ŠVP:    Zámečník 
Kód a název oboru vzdělání:  23-68-H/01 Strojní mechanik 
Délka a forma vzdělávání:  tříleté denní 
Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou 
Platnost:    1. září 2015 počínaje 1. ročníkem 
 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura - 1,5 2 5 

Německý jazyk - 2 2 6 

Občanská nauka - 1 1 3 

Matematika - 2 2 5 

Fyzika - 1 1 3 

Základy ekologie - 0 0 1 

Tělesná výchova - 1 1 3 

Informační technologie - 1 1 3 

Technické kreslení - 1,5 1 4 

Strojírenská technologie - 2 0 3,5 

Strojnictví - 1,5 2 5 

Technologie - 2 2 6 

Ekonomika - 0 2 2 

Odborný výcvik - 16,5 16,5 48 

Celkem - 33 33,5 97,5 
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5 Personální zabezpečení činnosti školy 

Vedení školy    ředitelka školy 

     zástupce statutárního orgánu 

     vedoucí učitel pro odborný výcvik 

vedoucí učitel pro odloučené pracoviště Slovanský dům 

     vedoucí vychovatel domova mládeže 

Pedagogičtí pracovníci   23 

Externí pedagogičtí pracovníci  2 

Ostatní pracovníci   sekretářka ředitelky 

hlavní ekonomka 

     2 účetní 

     2 školníci 

4 uklízečky 

1 vedoucí kuchařka 

2 kuchařky 

1 pomocná kuchařka 

5.1 Pedagogové 
V současné době je výuka zajištěna pedagogickými pracovníky na plný nebo částečný úvazek. Odborná 
kvalifikace učitelů je splněna a realizována v souladu s příslušným právním předpisem. V učitelském sboru jsou 
zastoupeny všechny věkové kategorie.  

Učitelé se vzdělávají účelně v oblastech své odborné kvalifikace a v souladu s cíli školy. Většina pedagogických 
pracovníků si průběžně obnovuje, udržuje a doplňuje kvalifikaci v rámci svého dalšího vzdělávání. 

Ve škole pracuje kromě výchovného poradce i metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik IKT a 
metodik EVVO, který mimo jiné koordinuje činnost školního Ekotýmu. 

Jméno a příjmení Aprobace Vyučovací předměty 

Ing. Marta Caisová ekonomické předměty ekonomické předměty, ekologie 

Mgr. Martina Cábová český jazyk, německý jazyk německý jazyk 

Jiří Čurda odborný výcvik odborný výcvik 

Mgr. Jiří Drdák odborné technické předměty odborné technické předměty, 
přírodovědné předměty 

František Grill odborný výcvik odborný výcvik 

Jana Hosenseidlová odborný výcvik odborný výcvik 

Mgr. Jana Kopúnová český jazyk, základy společenských věd český jazyk, základy společenských věd 

Helena Kozlová odborné předměty K-Č odborné předměty K-Č 

Jan Laštovička odborný výcvik odborný výcvik 
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Ing. Jitka Lejsková ekonomické předměty ekonomické předměty 

PhDr. Zdeňka Lovčí český jazyk, německý jazyk německý jazyk 

Ing. Marta Maršíková ekonomické předměty matematika, tělesná výchova, zeměpis 

Mgr. Jana Matrasová český jazyk český jazyk, občanská nauka, německý 
jazyk 

Vladislav Městecký odborný výcvik odborný výcvik 

Ing. Jana Návarová ekonomické předměty ekonomické předměty 

Josef Peraus odborný výcvik odborný výcvik 

Mgr. Josef Rezničák všeobecně vzdělávací předměty informatika, fyzika, technické předměty 

Ing. Martin Sirový odborné předměty strojnictví, strojírenská technologie 

Ing. Petr Skřivánek odborné předměty strojnictví, strojírenská technologie 

Mgr. Věra Sládková anglický jazyk anglický jazyk 

Mgr. Ilona Straková odborné předměty K-Č odborné předměty K-Č, odborný výcvik 

Miloslav Šauer řízení motorových vozidel řízení motorových vozidel 

Ing. Ladislav Šolc, Ph.D. ekonomické předměty anglický jazyk, německý jazyk, tělesná 
výchova 
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6 Výsledky vzdělávání 

třída průměr 

třídy 

vyznamenání prospěli nehodnoceni neprospěli 

1.pololetí OA1 1,97 2 15 2 2 

2.pololetí   1,87 8 11 1 1 

1.pololetí OA2 1,77 7 11 0 0 

2.pololetí   1,69 6 12 0 0 

1.pololetí OA4 1,84 3 8 0 1 

2.pololetí   1,87 4 8 0 0 

1.pololetí 1.KČ 2,8 0 4 0 5 

2.pololetí   2,7 0 7 0 0 

1.pololetí 2.KČ 2,52 0 9 0 7 

2.pololetí   3,06 3 13 0 0 

1.pololetí 3.KČ 2,9 0 8 0 6 

2.pololetí   2,68 1 13 0 0 

1.pololetí 1.MO 2,92 0 6 0 5 

2.pololetí   2,79 0 10 0 0 

1.pololetí 2.MO 2,6 1 6 0 0 

2.pololetí   2,39 1 6 0 0 

1.pololetí 3.MO 2,95 0 8 0 2 

2.pololetí   2,92 0 9 0 1 

1.pololetí 1.OZ 2,88 0 9 0 3 

2.pololetí   2,72 0 11 0 0 

1.pololetí 2.OZ 2,71 0 9 0 2 

2.pololetí   2,61 0 10 0 1 

1.pololetí 3.OZ 3,26 0 4 0 4 

2.pololetí   3,1 0 7 0 1 

1.pololetí 2.SM 2,83 0 1 0 0 

2.pololetí   2,58 0 1 0 0 

1.pololetí 3.SM 2,83 0 2 0 0 

2.pololetí   2,83 0 2 0 0 
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6.1 Výchovná opatření 
Třída pochvala 

TU 
napomenutí 
TU 

důtka 
TU 

důtka 
ŘŠ 

snížená 
známka z 
chování 

podmíněné 
vyl. 

vyloučení ze 
školy 

OA1 0 0 0 0 0 0 0 

OA2 6 2 0 0 0 0 0 

OA4 0 1 0 0 0 0 0 

1.MZ 2 0 0 2 11 1 1 

2.MZ 0 0 1 0 3 0 0 

3.MZ 1 0 0 0 8 0 0 

1.KČ 0 1 0 3 3 0 0 

2.KČ 5 0 2 5 8 0 0 

3.KČ 8 2 1 0 5 0 0 

Celkem 22 6 4 10 38 1 1 

7 Přijímací řízení 

Kód oboru Název oboru Počet přijatých 
žáků 

Počet zápisových 
lístků 

63-41-M/02 Obchodní akademie 30 17 

23-51-H/01 Strojní mechanik 6 4 

41-55-H/01 Opravář zemědělských 
strojů 

13 6 

23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

22 15 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 31 22 

68-42-L/51 Bezpečnostní služby 27 27 

8 Maturitní zkoušky 

Třída Počet žáků 
ve třídě 

Počet 
maturantů 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Procenta 

OA 4 
63-41-M/02 

12 12 0 10 2 83 % 
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9 Závěrečné zkoušky 

Třída 3. KČ 
65-51-H/01  

3. MO 
23-68-H/01  

3. OZS 
41-55-H/01  

3. SM 
23-51-H/01  

Celkem Procenta 

Počet žáků ve třídě 14 9 7 2 32 -- 

K ZZ 14 9 7 2 32 -- 

Prospěli 11 7 6 1 26 81% 

Vyznamenání 2 0 0 1 3 10 % 

Neprospěli 3 3 1 0 6 19 % 

10 Stipendium 

Město Kaplice podporuje naši školu i poskytováním sponzorského příspěvku v podobě náborového a 
prospěchového stipendia pro naše žáky. 

10.1 Náborové stipendium 
Na vyplacení odměny mají nárok žáci 1. ročníků, kteří: 

• po zahájení studia 1. ročníku jsou k 30. září žáky školy, 

• úspěšně dokončí 1. ročník, tj. k 30. červnu školního roku. 

10.2 Prospěchové stipendium 
Vysvědčení s prospěchem 1,0 za pololetí – jednorázová odměna  5 000,-- Kč 

Vysvědčení s vyznamenáním za pololetí – jednorázová odměna  3 000,-- Kč 

Maturita s prospěchem 1,0 – jednorázová odměna    10 000,-- Kč 

Maturita s vyznamenáním – jednorázová odměna   5 000,-- Kč 

Závěrečná zkouška s prospěchem 1,0 – jednorázová odměna   10 000,--Kč 

Závěrečná zkouška s vyznamenáním – jednorázová odměna   5 000,--Kč 

Obor vzdělání Počet žáků – náborové 
stipendium 2019/2020 

Počet žáků – prospěchové 
stipendium 2019/2020 

Obchodní akademie 38 29 

Kuchař-číšník 13 6 

Mechanik opravář motorových vozidel 19 0 

Opravář zemědělských strojů 23 0 

Strojní mechanik 0 1 

Celkem žáků 93 36 

Celkem Kč 139 500 Kč 120 000 Kč 
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10.3 Stipendijní program firmy Engel 
Tímto stipendijním programem podporuje firma Engel obor vzdělání Strojní mechanik.  

Základní podmínky stipendijního programu: 

• Písemně uzavřená stipendijní smlouva (za nezletilé uzavírají rodiče) 

• Závazek nastoupit do firmy a odpracovat stejně dlouhou dobu, po jakou učeň pobíral stipendium 

• Měsíční stipendium ve výši 1500,- Kč v 1. ročníku, 1600,- Kč ve 2. ročníku, 1700,- Kč ve 3. ročníku, 
1800,- Kč ve 4. ročníku 

Kromě těchto benefitů mohou žáci získat i:  

• Měsíční bonus za docházku a aktivní přístup. 

• Obědy ve firmě, stravování ve škole a ubytování na internátě zdarma.  

• Garantované místo pro placenou brigádu v průběhu roku i v letních měsících.  

• Teambuilding s ostatními učni.  

• Výměny s rakouskými učni. 

• Účast na firemních akcích. 

• Podpora studenta i při navazujícím studiu na VŠ. 

Odborný výcvik oboru vzděláni Strojní mechanik probíhá v moderních dílnách firmy Engel. 

10.4 Dotační program Jihočeského kraje 
Tento program chce podpořit motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a 
následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce 
poptávaných učebních oborech. Na naší škole se tento program týká oboru vzdělání Strojní mechanik. 

Žák získává stipendijní příspěvek, pokud 

• nemá v příslušném období školního roku, za které je vypláceno stipendium (kalendářní měsíc) 
neomluvenou absenci a omluvenou absenci má max. do výše 30 % docházky. V případě nesplnění 
alespoň jedné z těchto podmínek za daný měsíc není příští měsíc stipendium vyplaceno, 

• podmínkou pro vyplacení stipendia je klasifikace žáka z chování stupněm velmi dobrý. Zároveň nesmí 
mít na pololetním vysvědčení žádný předmět včetně odborného výcviku hodnocen známkou 
nedostatečný. V případě nesplnění alespoň jedné z těchto podmínek nemá žák pro další pololetí nárok 
na vyplácení stipendia, 

• v případě, že na konci školního roku bude mít sníženou známku z chování, nebude pobírat v příštím 
pololetí, tedy v dalším ročníku, stipendium. V případě opakování ročníku nevzniká žákovi nárok na 
stipendium. Pokud je na konci školního roku žák hodnocen z jakéhokoliv předmětu známkou 
nedostatečný a při opravných zkouškách si známku zlepší, postupuje do dalšího ročníku a nárok na 
stipendium nezaniká, 

• splnění podmínek v ročníku je základem pro přiznání stipendia v dalším navazujícím ročníku. 

Příspěvek činí 500 Kč – 800 Kč. 
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11 Prevence sociálně patologických jevů  

11. -13. 9. 2019 adaptační kurz OA 1. Studenti strávili společně se svými učiteli, třídní učitelkou a výchovnou 
poradkyní tři dny v krásné přírodě rožmberského regionu, přímo u zámku Rožmberk nad Vltavou. Společně 
strávený čas vyplnili zajímavými aktivitami a výlety po okolí. 

Kurz zaměřený na stmelení kolektivu studentů prvního ročníku, prožití společných zážitků, vzájemné 
poznávání, prohlubování znalostí a dovedností v oblasti mezilidských vztahů, formování osobnosti studentů, 
vytvoření dobrých vztahů v kolektivu mezi učiteli a žáky. 

17. 10. 2019 adaptační kurz 1. ročníků SOU. Ve čtvrtek 17. října proběhl kurz v projektovém pracovišti ICM 
Český Krumlov. Žáci 1. ročníku oboru Kuchař – číšník, Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář 
zemědělských strojů společně strávili velmi příjemný den plný pohybových, tvůrčích, informačních i dalších 
aktivit zaměřených na oblasti mediální a občanské výchovy. Kurzem prováděl Jan Čermák, vedoucí pracoviště 
ICM Č.K. 

Kurz zaměřený na stmelení kolektivu studentů prvních ročníků, prožití společných zážitků, vzájemné 
poznávání, prohlubování znalostí a dovedností v oblasti mezilidských vztahů, formování osobnosti studentů, 
vytvoření dobrých vztahů v kolektivu mezi učiteli a žáky. 

8. 11. 2019 mezinárodní projekt „Krokus“, do kterého se zapojili studenti studijních i učebních oborů školy s 
učiteli. Tento projekt realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s 
Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Na podzim žáci zasadí cibulky žlutých krokusů, 
a jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu (šoa). Projekt 
Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa nejen mladým lidem, ale také dospělým, kteří 
mnohdy na tyto události z 20. století zapomínají. Tento rok jsme vysadili krokusy ve tvaru srdíčka na zahradách 
SOŠ i SOU Kaplice. 

Tento projekt se snaží symbolicky zvyšovat povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu, je 
zaměřený na výchovu ke správnému sociálnímu chování. 

12. 11. 2019 třídní schůzky na SOŠ 

14. 11. 2019 třídní schůzky na SOU 

Zaměření schůzek na aktivní vytváření pozitivního klima školy, na dobré sociální vztahy mezi rodiči, pedagogy 
a žáky, podpora učení studentů, podpora aktivního přístupu a zapojení žáků do školní i mimoškolní činnosti, 
spolupráce s rodiči na profesním rozvoji studentů a jejich dobré docházky. 

12. 11. 2019 projektový den – 30 let svobody v budově SOŠ. Informace o revolučním roce 1989, základní 
principy demokracie, jejich klady a zápory, první porevoluční projev V. Havla a kam se naše země posunula, 
informace o STB a jejich praktikách, kdo, proč a kým byl pronásledován v komunistickém režimu, film s danou 
tématikou. 

V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce byla vytvořena Retrovýstava v budově školy SOŠ, kterou navštívila 
celá řada žáků a studentů ze spádových škol. Učitelé vzpomínali a vyprávěli o životě nejen v době normalizace, 
ale i v krásných devadesátých letech. 

28. 11. 2019 projekt Jeden svět na školách. Projekt 30 let svobody jsme završili promítáním filmu a setkáním 
s pamětníky, kteří zavzpomínali na události roku 1989. Akce se zúčastnily také kaplické základní školy. 
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Projekt zaměřený na rozvíjení osobních kvalit studentů, prevenci zaměřenou na patologické jevy ve 
společnosti, podpora rozvoje naslouchání, sdílení pocitů, podpora vytváření demokratického a spravedlivého 
chování ve společnosti, společenskou zodpovědnost a solidaritu. 

21. – 22. 11. 2019 zahraniční exkurze studentů obchodní akademie, předvánoční Vídeň. Prohlídka historické 
části města, vánoční trhy, muzeum. 

Akce zaměřená na stmelování skupiny studentů, prožití společných zážitků, prohloubení všeobecných znalostí, 
poznávání zahraničních kultur, znalostí a dovedností v oblasti mezilidských vztahů, komunikaci v cizím jazyce, 
získání a rozvíjení měkkých dovedností, formování osobnosti studentů. 

11. 12. 2019 akce městské knihovny v Kaplici „Odlož mobil!!!“, již nepoužívané či neopravitelné elektronické 
přístroje. Akce, do které se zapojili studenti naší školy, pomohla kaplické knihovně k získání financí na nákup 
knih 

Akce zaměřená na zvýšení povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení, rozvoj morálně volních vlastností, 
solidarity, podporu města a kultury. 

19. 12. 2019 k nám do školy zavítal starosta města pan Pavel Talíř, aby poděkoval dvěma studentům OA 1 za 
pomoc paní v nesnázích. I škola poděkovala studentům za jejich všímavost a vstřícnost. 

16. – 19. 12. 2019 celosvětová kampaň Maraton psaní dopisů na podporu lidských práv, kterou již od roku 
2010 tradičně pořádá Amnesty International ČR. Jde o pomoc bojovat s bezprávím. Díky ručně psaným 
dopisům s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí studenti pomáhali nespravedlivě vězněným a 
utlačovaným obráncům lidských práv. 34 dopisů našich studentů putovalo do Číny, Běloruska, Řecka, 
Švýcarska, Iránu a na Filipíny. 

Projekt zaměřený na rozvoj korespondenční gramotnosti, poznávání života různých kultur, rozvoj znalostí a 
dovedností při vyhledávání podkladů k danému tématu, prevenci patologických jevů ve společnosti, rozvoj 
morálně volních vlastností, rozvoj lidskosti a humanity. 

20. 12. 2019 Ježíškův vánoční turnaj, tradiční volejbalový turnaj, který se konal v tělocvičně budovy školy SOŠ. 
Třídy obchodní akademie se mezi sebou utkaly o putovní vánoční pohár. Vítězná třída OA 1 si za odměnu 
zahrála proti učitelskému týmu. 

Akce zaměřená na rozvíjení osobních kvalit studentů, stmelování kolektivu, pozitivní klima tříd a školy, 
otevřenou komunikaci, vytváření pozitivního vnímání sportovních aktivit, prevenci sociálně patologických jevů. 

20. 12. 2019 radost do Domova seniorů v podobě upečení a nazdobení perníčků pro klienty kaplického 
Domova pro seniory. Žáci oboru Kuchař – číšník přišli osobně potěšit seniory a zpříjemnit jim vánoční svátky. 

Akce zaměřená na rozvoj kompetence studentů v oblasti sociálních dovedností, otevřenou komunikaci, rozvoj 
osobnostních kvalit, empatii, rozvoj morálního vědomí, vzájemné soužití. 

20. 1. 2020 přednáška strážníka městské policie na téma „Prevence kriminality pro mládež“, pro naše 
studenty na SOU Pohorská a následně na SOŠ Linecká. Přednášejícím byl strážník Městské policie Kaplice pan 
Martin Griga, který je členem prevence kriminality v Kaplici. 

Během přednášky se mohli studenti dotazovat k jednotlivým tématům. Jejich dotazy se týkaly zejména 
technických prostředků osobní ochrany, zabezpečení majetku a právní pomoci v případě, že se stanou obětí 
trestného činu. Přednáška byla proložena mnoha příklady z policejní praxe. Ohlasy studentů na přednášku byly 
velmi pozitivní. 
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Přednáška zaměřená na výchovu ke správnému sociálnímu chování, snižování rizikových projevů chování, 
předcházení možným přestupkům mládeže, zaviněním z nedbalosti či úmyslným zaviněním, vedení studentů 
k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem. 

30. 1. 2020 „Den prevence“ studenti obchodní akademie a žáci kaplických devátých tříd absolvovali projektový 
den „Den prevence“, který si pro ně připravili členové Českého červeného kříže, Centra pro pomoc dětem a 
mládeže, hasiči HZS Český Krumlov a studentky zdravotnické školy. Na jednotlivých stanovištích si účastníci 
mohli vyzkoušet první pomoc, resuscitaci, vodní záchranu, autonehodu, požár a další. Studenti se také 
seznámili s prací tzv. „streetworkerů“ z CPDM Český Krumlov. Součástí byly také informace o historii, fungování 
a důležitosti českého červeného kříže.  

Projektový den zaměřený na výchovu ke správnému sociálnímu chování, snižování rizikových projevů chování, 
předcházení možnému ohrožení na zdraví, vedení studentů k přijetí osobní zodpovědnosti, umění pomoci 
druhému v ohrožení života a zdraví. 

13. 2. 2020 preventivní neziskový projekt DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a 
Rudou Pivrncem o vážných věcech. Naše škola se připojuje a podporuje tento projekt Krajského ředitelství 
policie Jihočeského kraje. Chodci, vždy s reflexní páskou i v obci. 

Projekt zaměřený na prevenci chování účastníků silničního provozu. 

2.– 6. 3. 2020 projekt Edison, návštěva zahraničních studentů na naší škole. Díky tomuto projektu si žáci 
zdokonalili svou angličtinu, získali kamarády z Indonésie, Kolumbie a Gruzie. 

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací 
v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. 

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na 
základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané 
zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. 

Od 11. 3. 2020 zrušení výuky, mimořádné opatření uzavření základních, středních a vysokých škol, na základě 
mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, COVID-19. 

Naplánované akce v rámci preventivního programu školy musely být zrušeny do konce školního roku. 

Škola však nadále intenzivně se žáky pracovala formou distanční výuky, učitelé a celé vedení školy aktivně 
komunikovalo se žáky prostřednictvím webu školy, internetu, mailů, mobilních telefonů a další počítačové a 
elektronické techniky, či doručování poštou atd. 

Ve škole se nadále pracovalo a vylepšovalo, zaměstnanci školy se starali a vylepšovali prostředí školy, aby bylo 
co nejvíce příjemné, útulné a čisté. Zaměstnanci školy se dále zapojili do šití roušek a také do výroby 
ochranných štítů na 3D tiskárně. Na domově mládeže byli ubytování příslušníci Armády české republiky, kteří 
dbali na bezpečnost v našem městě a okolí. Také žáci se zapojili a v rámci možností pomáhali v zemědělské 
výrobě či při rozvozu jídel. 

Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb. a metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. 

K základním kritériím fungování školy patří zdravé a pozitivní školní klima, které podporuje učení každého žáka. 
Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče, pedagogy a všechny zaměstnance školy. 
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Cíle minimálního preventivního programu ve spolupráci s učiteli, zaměstnanci školy a rodiči byly naplňovány 
průběžně celý školní rok a jsou postaveny na formování takové osobnosti studenta, který je s ohledem na svůj 
věk, schopný orientovat se v dané problematice, zkoumat ji a ptát se na ni. Cílem MPP a všech konaných akcí 
je formovat osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat 
základní sociální dovednosti mladého člověka schopného zodpovědně přistupovat ke každodenním 
problémům a zodpovědně pracovat jako jedinec i v kolektivu. 

V rámci teoretické i odborné výuky studentů proběhlo ve školním roce 2019/2020 mnoho kurzů, exkurzí, 
výletů, akcí, sbírkových a charitativních akcí, setkání, přednášek a mimoškolních aktivit viz výše uvedené a viz 
seznam charitativních akcí, všechny aktivity jsou umístěny na stránkách školy s popisem akcí a dokumentací. 

Do akcí se zapojovali průběžně učitelé teoretické i odborné výuky, třídní učitelé i vychovatelé z domova 
mládeže. Pravidelně zasedala Školská rada. V rámci prevence sociálně patologických jevů škola spolupracovala 
s odborníky, byly pořádány přednášky s odborníky z Policie České republiky. Byly uskutečňovány schůzky 
rodičů na SOŠ a SOU dle organizace školního roku a kalendáře akcí na stránkách školy. 

Významnou součástí MPP je volně dostupná schránka důvěry, která je umístěna v obou budovách školy. 
Fungování schránky důvěry má na starosti školní metodik prevence Mgr. Ilona Straková. 2x do týdne byl 
kontrolován obsah schránky. Pokud by byl ve schránce dotaz, jakákoli připomínka, ihned se jimi začne zabývat 
a vyřizovat potřebné kroky. Školní metodik prevence pravidelně provádí zápisy. 

Ve školním roce 2019/2020 nebyl ve schránkách důvěry žádný dotaz. 

Školní metodik prevence pravidelně spolupracuje s výchovnou poradkyní školy Mgr. Janou Kopúnovou, se 
všemi učiteli a zaměstnanci školy. Společně s výchovnou komisí a vedením školy bylo řešeno problémové a 
rizikové chování studentů. Společně je vytvářena atmosféra vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí na škole. 

Na základě vytipování studentů s problémovým chováním a signálů známek užívání návykových látek byly 
průběžně aktuální situace řešeny, společně s učiteli, vedením školy a rodiči studentů. Dále na základě dobrého 
sledování třídních kolektivů třídními učiteli byla včasně řešena kyberšikana mezi žáky/žákyněmi, situace byla 
projednávána výchovnou komisí, vedením školy, do tříd byli pozváni odborníci ze Spirály Český Krumlov. Se 
žáky velmi dobře pracovali třídní učitelé. 

V obou budovách školy na viditelném volně přístupném místě jsou vedeny nástěnky školního metodika 
prevence i výchovné poradkyně. 

Minimální preventivní program je na stránkách školy www.geukaplice.cz v sekci Úvodní strana/Výuka/Metodik 
prevence. 

Konzultační hodiny školního metodika prevence, Mgr. Ilona Straková, úterky, čtvrtky 9:35 – 10:20 hodin. Další 
konzultace probíhaly dle potřeb žáků a pedagogů na základě vzájemné domluvy. Kabinet metodika prevence 
dveře č. 49, budova SOU, Pohorská 86. 

Absolvované semináře školního metodika prevence za školní rok 2019/2020: 

Trendy mládeže, beseda s Tomášem Peškem ve spolupráci s Centrem pro pomoc dětem a mládeži, Český 
Krumlov, 17. 12. 2019. 

Projekt a film V SÍTI s metodickou podporou pro pedagogy, České Budějovice, 27. 2. 2020. 

Rizikové chování dětí a mládeže, České Budějovice, 1. 4. 2020 zrušeno a přesunuto na podzim 2020. 
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Na poradách vedení školy, učitelů a zaměstnanců školy byly průběžně předávány informace o minimálním 
preventivním programu, fungování prevence a postupu při řešení sociálně patologických jevů na škole. 
Průběžně předávány informace a tištěné materiály, jak postupovat při odhalování a řešení šikany ve škole, 
adresář organizací zabývajících se prevencí, co dělat a jak postupovat při jednotlivém řešení rizikového chování 
žáků. 

12 Výchovné a kariérové poradenství 

Zpracování Individuálních vzdělávacích plánů 

V průběhu měsíce září a listopadu podalo celkem 10 studentů žádost o Individuální vzdělávací plán, vždy z 
důvodu zaměstnání. Všem studentům byl plán vypracován. 

Zpracování doporučení z poradenských zařízení 

Celkem bylo do školy doručeno 9 doporučení z poradenského zařízení. Tato doporučení byla výchovnou 
poradkyní zpracována a následně byli všichni pedagogové informováni. 

Poradenská činnost v oblasti kariérového poradenství 

V době distanční výuky měli všichni žáci možnost zdarma využít aplikaci Salmondo. Díky psychologickým 
testům, dotazníkům a dalším nástrojům se žáci mohli dozvědět více o sobě a o tom, jaké studium a profesní 
cesta by pro ně mohla být ta pravá.  

Plánovaná beseda s odborníkem z úřadu práce se neuskutečnila. 

Poradenská činnost v oblasti dalšího studia 

Žákům maturitního oboru po dobu celého čtvrtého ročníku byly předávány veškeré informace o možnostech 
dalšího studia, o dnech otevřených dveří, o veletrhu Gaudeamus. 

Dále byly žákům poskytnuty veškeré informace o přijímacích zkouškách SCIO. Byla jim nabídnuta možnost 
objednat Učitelské noviny s přehledem všech vysokých škol. Pravidelně jim byl předáván časopis Kam po 
maturitě. 

Adaptační kurz 

V září proběhl adaptační kurz pro 1. ročník obchodní akademie. Výchovnou poradkyní byl připraven program 
zaměřující se stmelení a poznání kolektivu formou společných aktivit a her. 

13 Enviromentální výchova 

Ve výuce ekologie jsme se nejprve zaměřili na základy ekologie, teorie vzniku a vývoje života, nauku o buňkách, 
ekosystémech, ekologické valenci. Vyjasnili jsme si rozdíl mezi mělkou a hlubinnou ekologií. Hovořili jsme o 
dopadech lidské činnosti na stav vody, půdy, ovzduší, na změny klimatu, úbytek biodiverzity. Po těchto 
teoretických úvodních hodinách jsme si společně hlasováním zvolili prioritní témata pro naši práci. Stala se jimi 
biodiverzita a odpady. V rámci výuky o odpadech a nakládání s nimi jsme navštívili Třídírnu odpadu Vimperk. 
Studenti se přesvědčili, že má smysl třídit odpad, protože tím zabráníme ukládání plastů na skládky a naopak 
umožníme recyklaci plastu, papíru a skla. Abychom sami přispěli ke zlepšení našeho životného prostředí začali 
jsme ve škole třídit hliník. Snažili jsme se také znovu využít textil, který by jinak skončil na skládce. Šili jsme 
z něj drobné dekorační předměty.  
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Druhým klíčovým tématem našeho zájmu se stala biodiverzita. Zaměřili jsme se na ochranu ptáků. Na pozemku 
školy jsme umístili námi vyrobená krmítka a pítka a celou zimu jsme se o ně starali. Vyrobili jsme ptačí budky. 
S materiálem na jejich výrobu nám pomohli rodiče. Bohužel umístit hotové budky jsme již nestihli – překazila 
nám to karanténa, vyhlášená z důvodu pandemie Covidu-19. Přesto se myslím podařilo obrátit pozornost 
studentů k ekologickým tématům, a to hlavně takovým způsobem, aby pochopili, že i oni mohou udělat pro 
zlepšení životního prostředí mnoho dobrého. 
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14 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

NÁZEV ŠKOLENÍ ZAMĚŘENÍ POČET 
PEDAGOGŮ 

Školení k rizikovému chování dětí a žáků prevence sociálně patologických 
jevů 

1 

Bezpečnostní aspekty rizikového chování prevence sociálně patologických 
jevů 

1 

Erasmus+ zahraniční spolupráce 1 

Modernizace odborného školství spolupráce s firmami 1 

Principy programu Ekoškola ekoškola 1 

Školství 2020 - konference management školy 1 

Škola českého jazyka a literatury ČJL 1 

Podzimní dny EVVO ekoškola 1 

Mobility Tool+ KA229 (webinář) projekt Partnerství škol 1 

Mobility Tool+ KA229 (webinář) projekt Partnerství škol 1 

Profesní společenství autoškoly odborné vzdělávání 1 

Kariérový poradce kariérové poradenství 1 

Školní maturitní komisař maturity 1 

Autorita učitele psychologie 2 

Kolaborativní robotika odborné vzdělávání 1 

POKOS příprava občanů k obraně státu 3 

Metodické setkání: konverzace v angličtině 
/B1 SERR 

cizí jazyk 1 

IS Bakalář - webináře tvorba rozvrhu, maturity, 
přijímací řízení 

2 

Typologie MBTI - sebepoznání a spolupráce 
v týmu 

osobnostní rozvoj 1 

Tabulkový kalkulátor efektivně ICT 9 

Strategické řízení a plánování ve školách vedení školy 2 

Akademie internetového marketingu Než 
zazvoní 

vedení školy 2 

Akademie Než zazvoní vedení školy 2 
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15 Akce školy 

15.1 Charitativní akce 
 

 

11. 9. 2019 Sbírkový den Světlušky pro Nadační fond Českého rozhlasu Praha, na pomoc nevidomým. 

Charitativní sbírku do lucerniček zajišťovali žáci oboru Kuchař – číšník. 

Vybraná částka 7.480,- Kč. 

 

4. 12. 2019 Srdíčkový den v rámci charitativní sbírky Srdíčkové dny pro nadaci Život dětem, o.p.s., Praha, na 
pomoc vážně nemocným dětem v domácí péči svých rodičů.  

Prodej srdíček v rámci charitativní akce zajišťovali žáci oboru Kuchař – číšník. 

Vybraná částka 4.654,- Kč. 

Charitativní akce „Sněhuláci pro Afriku“ 

Žáci učebních oborů se společně se svými pedagogy zapojili do projektu, jehož cílem je pomoci dětem v Africe 
dostat se ke vzdělání. 
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Další charitativní akce, které byly naplánovány, byly bohužel zrušeny na základě mimořádného opatření 
ministerstva zdravotnictví, COVID-19: 

Jarní srdíčkové dny 

Peříčková sbírka 

Kytičková sbírka, Český den proti rakovině 

Sluníčková sbírka, Nadace pro transplantace kostní dřeně 
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15.2 Akce SOŠ 
NÁZEV AKCE TŘÍDA 

Adaptační kurz OA 1 

Ekonomický tým Písek vybraní žáci OA 4 

Exkurze Jihosepar Vimperk OA 1, OA 2, OA 4 

Přednáška - fin. gramotnost (p. Weber) OA 4 

Burza škol Č. Krumlov vybraný žák 

Návštěva Městské knihovny Kaplice OA 1 

Exkurze Auto Škoda M. Boleslav OA 1, OA 2, OA 4 

Pracovní pohovor JA Firmy OA 2 

Vzdělání a řemeslo, České Budějovice vybraní žáci 

Projektový den "30 let svobody" OA 1, OA 2, OA4 

Adventní Vídeň OA 1, OA 2, OA4 

Dny s řemesly - JA firmy OA 2 

Den otevřených dveří vybraní žáci 

Jeden svět na školách - filmový projekt OA 1, OA 2, OA4 

Maraton psaní dopisů OA 1, OA 2, OA4 

Adventní trhy v Českých Budějovicích vybraní žáci OA 2 

Mentoring day Praha vybraní žáci OA 2 

Ježíškův vánoční turnaj týmy všech tříd 

Návštěva studentů z Tourismusschule z Bad Leonfeldenu   

Přednáška Komerční banky OA 1, OA 2 

Florbal - turnaj ve Velešíně vybraní žáci 

Přijímací zkoušky nanečisto   

Přednáška z historie OA 1, OA 2 

Přednáška Městské policie (kriminalita, vandalství...) OA 1, OA 2 

Prezentace VŠTE OA 4  

Den prevence OA 1, OA 2, OA 4 

Maturitní ples OA 4 OA 4 

Den otevřených dveří vybraní žáci 

Preventivní program - Spirála OA 2 
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15.3 Akce SOU 
NÁZEV AKCE TŘÍDA 

Světluška - charitativní akce 2 KČ 

Kaplický ušák vybraní žáci K-Č 

Škola kávy a vaření v Itálii vybraní žáci K-Č 

Exkurze FOR Gastro & Hotel 2019 Praha 3 KČ 

Návštěva Městské knihovny v Kaplici 1 MO, 1 OZS 

Adaptační kurz Č. Krumlov 1. ročníky 

Návštěva Městské knihovny v Kaplici 1 KČ, 3 KČ 

Burza škol Č. Krumlov vybraný žák 

Exkurze do f. Kámen a písek 1 MO, 3.MO 

Vzdělání a řemeslo vybraní žáci 

Svatomartinské menu žáci K-Č 

Metelka Cup 2019 – barmanská soutěž vybraní žáci 3 KČ 

Slavnostní večeře a raut pro Bemagro a.s.  vybraní žáci K-Č 

Gastrofest 2019  vybraní žáci K-Č 

Den otevřených dveří  vybraní žáci 

Exkurze do bioplynky  ve Věžovaté Pláni 3 OZS 

Brněnský Vánoční pohár  vybraní žáci 3 KČ 

Exkurze pivovar Budvar 1 KČ, 2 KČ,3 KČ 

DOD v Parlamentu ČR 1 MZ 

Srdíčkový den 2 KČ 

Slavnostní raut a večeře Malonty  vybraní žáci 3 KČ 

Exkurze v Parkhotelu Hluboká 2 KČ 

Workshop oboru K-Č pro ZŠ vybraní žáci KČ 

Adventní trhy v Českých Budějovicích vybraní žáci KČ 

Přednáška Městské policie (kriminalita, vandalství...) 1 KČ, 3 KČ, 2 MZ 

Workshop oboru Kuchař – číšník pro ZŠ ZŠ Kaplice 

Den otevřených dveří vybraní žáci 

Soutěž v odborných dovednostech - školní kolo 3 OZS 

Soutěž v odborných dovednostech - školní kolo 3 MO 

Kurz moderního vaření 3 KČ 

Kurz barmanství v Coctail Baru Žlutá ponorka v Českých 
Budějovicích 

vybraní žáci KČ 

Exkurze do Svachova Dvora 1 KČ 

Kurz barmanství v Coctail Baru Žlutá ponorka v ČB 3 KČ 

Barmanský kurz 2 KČ, 3 KČ 
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16 Prezentace školy na veřejnosti 

Naše škola se aktivně podílí na životě města Kaplice. Dvakrát do roka pořádáme den otevřených dveří, ve 
kterém představujeme nejen naši školu, ale snažíme se i pomoci žákům 9. tříd s přípravou na přijímací zkoušky. 

Společně s firmou Kučera, s.r.o. se zúčastňujeme městských slavností, Kaplického Ušáka a masopustu, které si 
už návštěvníci nedovedou představit bez naší kaplické cmundy, guláše a jiných tradičních českých pokrmů. 

Pomáháme potřebným pořádáním charitativních akcí viz kapitola 14.1 

Poskytujeme díky skladbě učebních oborů cateringové služby a služby automobilového opravárenství. 

Maturitní plesy patří k těm nejnavštěvovanějším během plesové sezony. 

Tělocvičnu a jiné volné prostory školy poskytujeme k provozování zájmové činnosti kaplických dětí, ale i 
dospělých.  

Pravidelně se zúčastňujeme Burzy škol v Českém Krumlově a výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých 
Budějovicích, na kterých prezentujeme obory vzdělání, které lze na naší škole studovat. 

 

 

Obrázek 1: Vzdělání a řemeslo 2019, naši kuchaři v akci 
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V rámci projektu 30 let svobody jsme pro veřejnost uspořádali retrovýstavu, na které si mohli rodiče a 
prarodiče zavzpomínat na doby minulé. 

 

Obrázek 2 Retrovýstava 

17 Akce pro základní školy 

Jako již tradičně jsme zorganizovali pro spádové základní školy různé akce nejen pro ponaučení, ale i pro 
zábavu.  

Dny otevřených dveří 
Filmový projekt Jeden svět na školách 
Den prevence  
Přijímací zkoušky nanečisto 
Workshop oboru Kuchař-číšník 
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Obrázek 3 Den prevence 

18 Studentský senát 

Studentský senát funguje v budově SOŠ v Linecké ulici. V září proběhly v rámci třídy volby dvou kandidátů do 
senátu. Senát se scházel jedenkrát měsíčně, a to každou první středu v měsíci o velké přestávce ve studovně, 
nebo dle potřeby žáků či učitelů. Schůzky koordinuje Mgr. Jana Kopúnová. 

Na senátu byly řešeny nejen stížnosti, ale také přání a nápady žáků. Z každé schůzky byl pořízen zápis, který je 
zveřejňován na internetových stránkách školy. 
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19 JA Firmy 

Ve školním roce fungovaly u nás 3 studentské firmy:  

SIX&ONE 
Jakožto EKO škola, si musíme udržet titul a pomáhat přírodě a naší Zemi. Jsme studenti, kteří studují obchodní 
akademii a učí se podnikat, chceme získat co nejvíce zkušeností a být ve svém životě úspěšní.  
V naší firmě je 7 členů a každý z nás má svou pozici. Jsme studenti, kteří vyrábí ručně scrapbooky a záložky. 
Možná si říkáte: „co to ten scrapbook vlastně je?" Dovolte nám představit náš výrobek.  
 
Každý člověk má vzpomínky, buďto ve své paměti, nebo na fotce. Náš výrobek slouží spíše pro tu druhou 
variantu. Můžete si tam nalepit své fotky, popřípadě si tam přidat stránky, pokud Vám budou chybět, lze si je 
i ozdobit podle svého gusta, ale hlavní je, že si tam ty fotky můžete dát. Možná si kladete otázku, jaký je rozdíl 
mezi fotoalbem a scrapbookem. Do scrapbooku si můžete psát k fotkám a můžete si ho upravit, je v podstatě 
praktičtější a hravější než fotoalbum. 
 
Odstřižky různých tapet, papírů a čtvrtek si uschováváme a vyrábíme z nich záložky, které jsou velice praktické 
do různých knížek. Na scrapbooky používáme karton, který ostatní lidé nevyužijí. Dále například i různé papíry 
používáme na výrobu, stužky a nitě od našich babiček, které tyto věci nepoužívají, také využijeme na ozdobu.  

Dogr 
Studentská firma Dogr se zabývá ruční výrobou recyklovaných hraček z textilií pro psy a kočky. Klademe důraz 
na spokojenost našich zákazníků, proto je u nás možnost výroby hraček na zakázku. Nabízíme široké spektrum 
materiálů, ze kterých můžou být hračky vyrobeny. Firma byla uvedena do provozu 1. 9. 2019 a zúčastnila se 
dvou jarmarků, kde prodala více než 30 hraček. Celkové náklady za materiál roku 2019 byly téměř nulové, tím 
je zisk z prodeje hraček maximální. 

Resto Company 
V naší firmě se snažíme doručovat ty správné sklenice do správných rukou. Jedním z našich cílů je přinést 
úsměv do tváře našim zákazníkům. Žádný z našich výrobků není stejný, a proto si myslíme, že si každý najde 
své. Žádný z výrobků není ani identický a je ručně vyráběn, přičemž je hleděno na kvalitu. Víme, že naši 
zákazníci jsou různí a tím se řídíme, i když na první pohled mohou vypadat podobně, nejsou. Nádoby mají 
různé barvy jak světlé, tak i tmavé ale rozzáří Vám celou místnost. V barvě jsou pečlivě vyškrabované obrysy 
jak pro malé, tak dospělé, které si zamilujete už jako dekoraci tak i jako noční světélko. Do hotové sklenice se 
vloží svíčka, nebo jiné světlo dle Vašeho výběru. Světélko ať už ze svíčky či jiného zdroje světla, dokáže 
promítnout obrázek na zeď. 
 
Díky našim nádobám se nemusíte tolik bát o vaše děti, jelikož svíčka je schovaná hluboko uvnitř sklenice, přesto 
doporučujeme držet mimo dosah dětí do 5 let. Nabízíme 3 velikosti sklenic v cenách. Sklenice jsou tvořené 
z recyklovaných materiálů, takže koupí sklenice také pomůžete naší planetě od nečistot, které sami pácháme. 
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Obrázek 4 výrobky firmy Resto Company 
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20 Hospodaření školy 

viz přílohy 

• výkaz zisků a ztrát 

• rozvaha 

• příloha účetní závěrky 

21 Spolupráce se sociálními partnery 

Z níže uvedeného seznamu je patrné, že škola maximálně spolupracuje s firmami z regionu Českokrumlovska, 
což odpovídá i její snaze vytvářet v žácích pocit patriotismu a sounáležitosti s naším krásným regionem. 

Našimi partnery jsou  

• Firmy, ve kterých naši žáci absolvují odborný výcvik  

Engel Strojírenská, spol. s r. o., Českobudějovická 314, Kaplice 

Školní jídelna, Základní škola Kaplice, Školní 226 

Školní jídelna, Základní škola Kaplice, Fantova 446 

Školní jídelna, Mateřská škola Kaplice, Nové Domovy 221 

Restaurace Selský Dvůr, Dolní Dvořiště 40 

Restaurace Sportcentrum Dvořák, Hluboká nad Vltavou, Podskalí 980 

Kavárna Kap Café, Kaplice, Masná 200 

Penzion Jelení Vyhlídka, Pohorská Ves, Janova Ves 2 

Restaurace U Sedláčků, Kaplice, Náměstí 206 

Country Saloon Clondike, Kaplice, Českobudějovická 778 

Restaurace Bašta Kaplice, Pobřežní 741 

Restaurace pod Lipou, Loučovice 261 

Kučera - zemědělská s.r.o. Dolní Dvořiště  

ADM Mášl s.r.o. Ráveň 16, Kaplice 

Zemos Zubčice spol. s.r.o. Chabičovice 25  

Agro Svoboda s.r.o. Dolní Dvořiště 232 

• Firmy, ve kterých naši žáci absolvují odbornou praxi 

V tomto školním roce sice nemohla třída OA2 kvůli mimořádným opatřením v souvislosti se šířením covid 19 
absolvovat odbornou praxi, nicméně s těmito firmami i nadále udržujeme kontakt. 

Daňová a účetní kancelář JUDr. Milan Marko, Linecká 345, Kaplice 

Obec Netřebice, Netřebice 6, 382 32 Velešín 

Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, Kaplice 

Linde, s. r. o., Tovární 118, Český Krumlov 

MP Besednice, s. r. o., Luční 294, Besednice 
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Parners Financial services, a. s., Omlenická 372, Kaplice 

Engel Strojírenská, spol. s r. o., Českobudějovická 314, Kaplice 

MěÚ Kaplice, KIC města Kaplice, Linecká 305, Kaplice 

Pohoří servis, s. r. o., Janova Ves 36, Pohorská Ves 

• Další partneři 
 
Základní školy na Kaplicku 
Jihočeská univerzita – účast na přednáškách a projektech pořádaných univerzitou 
VŠTE 
Tourismusschule v Bad Leonfeldenu 
Handelsakademie Perg 

22 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

22.1 Erasmus + 
22.1.1 Projekt KLOUD.COM 
Ve školním roce 2019/2020 byl v rámci programu Erasmus+ zahájen projekt spolupráce s Handelsakademie 
v rakouském Pergu a Lycée Jessé de Forest ve francouzském městě Avesnes sur Helpe. Projekt s názvem 
KLOUD.COM si klade za cíl umožnit žákům a žákyním seznámit se s fungováním cvičných firem na partnerských 
školách, procvičit si jazykové dovednosti a navázat kontakty s vrstevníky v zahraničí. 

Žáci třídy OA2 vypracovali pro zahraniční partnery prezentace o České republice a našem regionu, navrhli logo 
projektu a zúčastnili se on-line setkání s francouzskými a rakouskými účastníky projektu. 

V dubnu se mělo v Kaplici a v Pergu uskutečnit setkání vyučujících, na němž měly být dojednány zahraniční 
výjezdy žáků. Toto setkání muselo však být vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným v souvislosti s 
epidemií koronaviru zrušeno. V této souvislosti byla schválena žádost o prodloužení projektu o jeden rok, 
projekt bude tudíž pokračovat až do srpna 2022. 

22.1.2 Škola kávy, míchaných nápojů a pizzy v Itálii 
Týdenní vzdělávací pobyt zakončený certifikátem absolvovaly Kristýna Vačkářová, Denisa Dvořáková a Monika 

Pejková z druhého ročníku oboru Kuchař – číšník. Škola kávy a míchaných nápojů probíhala v přímořském 

letovisku Milano Marittima ve dnech 14. – 21. září 2019.  

Italský mistr barista nás provedl teorií i praxí přípravy kávových nápojů. V teoretické části jsme se dozvěděli o 

historii kávy, pěstování, sběru, zpracování a významu kávy v italské a světové gastronomii. Praktická část byla 

zaměřena na espresso a jeho alternativy, učili jsme se vyšlehat mléčnou pěnu s krémovou konzistencí a 

připravit z ní hebké cappuccino. Součástí kurzu byla také ukázka a degustace míchaných nápojů vytvořených 

zejména na základě italských surovin a světoznámých značek.  

Cílem kurzu italské pizzy bylo připravit těsto a nechat ho správně nakynout, vyválet bochánky a placky, 

dochutit, správně upéct a naservírovat. Kurzem nás provedl italský mistr kuchař ve Scuola Alberghiera e di 

Ristorazione Cesenatico. 

V rámci školy ve volném čase měli studenti možnost navštívit San Marino proslulé romantickou atmosférou. 

Ve městě Cervia jsme navštívili muzeum soli, která se dodnes těží ručně. Ochutnali jsme tradiční italskou 
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zmrzlinu připravovanou bez konzervantů z výběrových surovin. Navštívili jsme tradiční italské trhy pod širým 

nebem a nenechali si ujít vykoupání v moři.  

 

Obrázek 4 Škola vaření v Itálii 
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22.2 Projekt Šablony 2 
Šablony II jsme tentokrát využili jak pro SŠ, tak i pro DM. Snahou je zajistit rozvoj osobnostních kompetencí 
nejen našich žáků ve škole, ale i v případě jejich volného času, který tráví na DM. Mohou se tak účastnit různých 
projektových dnů, je pro ně připravena i možnost doučování, čímž chceme snížit případný školní neúspěch 
žáků. 

Aktivity projektu Šablony II jsou zaměřeny i na vzdělávání pedagogů. Pro toto období jsme zvolili vzdělávání 
v oblasti ICT, jehož výstupy mohou pedagogové využívat i v rámci distanční výuky. 

Mezi velmi významné a přínosné aktivity (pro žáky i pedagogy) můžeme zahrnout zapojení odborníků z praxe. 
Jedná se o ucelený soubor přednášek s odborníkem z praxe, která žákům umožňuje získat reálné představy a 
požadavky případných budoucích zaměstnavatelů na absolventy či zaměstnance. 

Neméně důležitou aktivitou je však zapojení ICT technika do vzdělávání a využívání ICT ve výuce. Tyto aktivity 
umožňují pedagogům efektivně využívat informační a komunikační techniku při výuce, ale i např. humanitně 
zaměřených předmětů. Součástí aktivity je i pořízení nové techniky, které ve škole není nikdy dost. 

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, 
vývoj a vzdělávání získala škola 946 664,00 Kč.  

Šablony 2 pokračují i v následujícím školním roce, končí 30. 9. 2021. 

 

Obrázek 5 Nově vybavená ICT učebna  
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22.3 Projekt Edison 
Projekt Edison bojuje proti stereotypům 

Ve dnech 2. – 6. 3. 2020 navštěvovali naše vyučovací hodiny zahraniční studenti v rámci projektu Edison, který 
pořádá mezinárodní organizace AIESEC. Byla to skvělá příležitost osobně se seznámit s milými lidmi ze 
vzdálených zemí a získat tak spoustu poznatků o životě a kultuře v těchto zemích z první ruky. Tento rok se 
naši studenti například dozvěděli, že Gruzie je nádherná země plná hor a jezer a nabízí velice chutnou kuchyni 
s množstvím vynikajících sýrů. Palestina je pokrytá zelení a symbolem země jsou olivovníky, které mohou být 
až tisíc let staré. Válka mezi Pákistánem a Indií o Kašmír je ve skutečností válkou o vodu a Indonésie má ještě 
druhé Bali, které je mnohem krásnější než to, které je obležené turisty. 

Cílem tohoto projektu však není pouze dozvědět se fakta, ale především ztratit zábrany, pokusit se domluvit 
v angličtině a uvědomit si, že znalost cizího jazyka je mostem k přátelství a poznání. Všichni studenti si tak 
ověřili, co už umí, ale zjistili též, že poctivá práce na hodinách angličtiny se jim v budoucnu určitě vyplatí. Úkoly, 
které studenti museli plnit, učily studenty lépe spolupracovat a zdokonalovat se v práci s počítačem. 

23 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V tomto školním roce neproběhla žádná inspekční kontrola. 

 

 

 

Kaplice 20. 10. 2020 
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podpis ředitele/ředitelky školy       podpis člena školské rady 
 
 


