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1. Charakteristika školy
Střední rybářská škola Vodňany, která byla založena v roce 1920, byla ve smyslu novely zákona č. 29/1984 Sb. o
soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů zřízena dne 2. 1. 1992 MŠMT
ČR pod č.j. 10 038/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině změnilo MŠMT ČR dne 9.
12. 1994 pod č. j. 27 044/94-60 Střední rybářskou školu na příspěvkovou organizaci s platností od 1. ledna 1995.
Druhým dodatkem doplnilo MŠMT ČR dne 18. 10. 1995 pod č.j. 23 318/95-60 jako součást Střední rybářské školy
domov mládeže a školní jídelnu. Dodatkem č. 3 z 30. 4. 1996 pod č.j. 16 637/96-60 rozšířilo MŠMT ČR působnost
školy a její název na Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany a
to s platností od 1. září 1996. Do sítě škol v tomto rozšířeném rozsahu byla škola zařazena rozhodnutím MŠMT ČR
č.j. 12-624/96-60-4 ze dne 26.7.1996 s platností od 1. 9. 1996.
Nedílnou součástí školy je rovněž kromě domova mládeže a školní jídelny také Školní pokusnictví s dvaceti
pokusnými rybníčky. Vedení školy dne 1.3.2000 požádalo MŠMT ČR prostřednictvím ŠÚ Strakonice o zařazení
„Školního pokusnictví“ jako odloučené pracoviště. Rozhodnutím MŠMT ze dne 7.4.2000 pod č.j. 570/2000 – 21 je
Školní pokusnictví zařazeno jako odloučené pracoviště školy s účinností od 1.9.2000.
Dodatkem č. 4 z 20. 7. 2000 č.j. 23 822/2000-21 byl upřesněn název školy jako právního subjektu na: Střední
rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480. Přílohou dodatku č.
4 ze dne 20.7.2000 č.j. 23 822/2000-21 doplnilo MŠMT rozsah jiné činnosti, kterou je organizace oprávněna vykonávat
od 1.1.2001 takto:
1. Hostinská činnost
2. Ubytovací služby
3. Činnost organizačních a ekonomických poradců
4. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
5. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích a propagačních akcí
6. Produkce a distribuce násadových ryb
Rozhodnutím MŠMT ze dne 23.1.2002 č.j. 31 563/01-21 s platností od 1.10.2001 je zřizovatelem Jihočeský kraj.
Zřizovací listinu vydal Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích dne 27.11.2001. V této zřizovací listině jsou
uvedeny okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace.
Dne 16.4.2002 vydal Jihočeský kraj Dodatek č. 1 zřizovací listiny, který schvaluje podle § 35 odst. 2 písm. j)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace: Střední
rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480. Tímto dodatkem se ruší
příloha č. 2 „Vymezení majetkových práv organizace, která je správcem svěřeného majetku“ zřizovací listiny
příspěvkové organizace vydané dne 27.11.2001. Nová příloha č. 2 je součástí dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové
organizace.
Dne 30.3.2004 byl vydán Jihočeským krajem Dodatek č. 2 zřizovací listiny, který ruší dosavadní přílohu č. 2
„Vymezení majetkových práv organizace, která je správcem svěřeného majetku“ uvedená v článku VI. zřizovací listiny
a nahrazuje se novým zněním, které je součástí tohoto dodatku. Tento dodatek nabyl účinnosti dnem 1.5.2004.
Dne 21.6.2005 byl vydán Jihočeským krajem Dodatek zřizovací listiny č. 3, kterým se „doplňuje příloha č. 1
Vymezení majetku, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití“.
Dne 13.9.2005 byl vydán Jihočeským krajem Dodatek zřizovací listiny č. 4, kterým se zavádí nové označení
jednotlivých článků zřizovací listiny arabskou číslicí a názvy článků I. až VIII. zřizovací listiny, dále se tímto dodatkem
ruší platné znění článku I. zřizovací listiny organizace a nahrazuje se novým zněním, dále se na úvod zřizovací listiny
vkládá preambule zřizovací listiny organizace, mění se platné znění článku II., III., IV., V., VI. zřizovací listiny.
K dodatku č. 4 je připojena příloha : Specifikace majetkových práv a povinností organizace, která je správcem
svěřeného majetku ( dále jen „správce“). Tento dodatek nabyl účinnosti dnem 1.1.2006.
Dne 7.3.2006 byl vydán Jihočeským krajem Dodatek zřizovací listiny č. 5, kterým se „doplňuje příloha č. 1
Vymezení majetku, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití“. Tento dodatek
nabyl účinnosti dnem zavedení do účetní evidence příspěvkové organizace.
Dne 20.7.2006 bylo škole doručeno Rozhodnutí, že se s účinností od 29.6.2006 zapisuje odloučené pracoviště
Školní pokusnictví jako: Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie do školského
rejstříku jako označení druhu školy: Střední škola a Vyšší odborná škola s místem poskytovaného vzdělávání nebo
školských služeb: Rechle 311,389 01 Vodňany.
Dne 19.12.2006 byl vydán Jihočeským krajem Dodatek zřizovací listiny č. 6, kterým se ruší znění článku 7
„Doplňková činnost“ a nahrazuje se novým zněním, kde se doplňuje k původnímu znění vydavatelská a nakladatelská
činnost. Tento dodatek nabyl účinnost dnem 1.1.2007. (viz. příloha č.1).
Na základě žádosti vedení školy vydalo MŠMT ČR rozhodnutí pod č.j. 25 663/02-21 o změně kapacit
v zařazení do sítě škol s platností od 17.9.2002.
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•

Odloučené pracoviště školy: Školní pokusnictví, 389 01 Vodňany, Rechle 311

•

Střední rybářská škola

kapacita

- denního studia ………123 žáků
- dálkového stud. ………80 žáků
- respektive celkem 203 žáků

• Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie
kapacita

- denního studia……… 90 žáků
- dálkového stud. ………25 žáků
- respektive celkem 115 žáků

• Domov mládeže

kapacita

……………. 157 lůžek

• Školní jídelna

kapacita

……………. 300 jídel

Dne 10.7.2007 bylo škole doručeno Rozhodnutí, že se s účinností od 1.9.2007 zapisuje
obor u Vyšší odborné školy s názvem Vodní hospodářství a ekologie pod číslem kódu 16-01(viz. příloha č.2).
N/02 do rejstříku škol.
Školská rada - nový Školský zákon 561/2004 Sb. platný od 1. ledna 2005 ukládá v § č.167,
zřizovateli zřídit při každé škole „školskou radu“, jejíž členové jsou z jedné třetiny jmenováni
zřizovatelem, jednou třetinou jsou voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků, či zletilými žáky, či
studenty školy a poslední třetinu pak volí pedagogičtí pracovníci školy. Protože naše vzdělávací
zařízení sdružuje kromě střední školy také VOŠ, musí být na naší škole samostatně školské rady
dvě. Dne 7. 6. 2005 Rada Jihočeského kraje zřídila svým usnesením č.601/2005 RK poprvé obě
školské rady při Střední rybářské škole a Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie
v níže uvedeném složení.
Na základě výsledků voleb a návrhu ředitele školy jmenoval KÚ Jihočeského kraje ke dni
7. 6. 2008 školskou radu pro tříleté funkční období:
Za pedagogy
Za zák. zástupce nezl.ž. a zletilé žáky
Za zřizovatele KÚ Jihočeský kraj

SRŠ

VOŠ VHE

B.Jarolímková
Ing. Dubský
Marie Hlavničková
Eva Šandová
Ing.Václav Šilhavý
Ing.Václav Šrámek

Ing. Dubský
B.Jarolímková
Vladislav Machovec
Jan Stradiot
PhDr. A. Cepáková
Prof. Ing. O. Linhart, DrSc.

Dne 24. 6. 2008 se sešly nově ustanovené rady na prvním jednání svolaném ředitelem školy.
Členové ŠR se seznámili s povinnostmi ŠR, zvolili předsedy obou rad a schválili jednací řád.
Školské rady se sešly dvakrát v průběhu školního roku 2008/2009.
Na první schůzce dne 23. 9. 2008 se školské rady zabývaly schválením výroční zprávy za školní rok
2007/2008 a schválením školních řádů s novými doplňky, klasifikačním a sankčním řádem školy.
Druhá schůzka členů školských rad se uskutečnila 24. 3. 2009. Školské rady vzaly na vědomí
zprávu o hospodaření školy za rok 2008 a projednaly návrh rozpočtu na rok 2009.
3

4

Byla poskytnuta informace o průběhu kontroly Českou školní inspekcí, v době konání
schůzky školských rad ještě nebyla k dispozici inspekční zpráva.
Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. požádal o uvolnění ze školské rady pro časovou
zaneprázdněnost. Z rozhodnutí Rady Jihočeského kraje ze dne 5. 5. 2009 byl na jeho místo
jmenován doc. Ing. Jan Kouřil, PhD. (viz. příloha č. 3,4,5).

SRPŠ
Ve školním roce 2008/2009 proběhly dvě řádné schůze SRPŠ. Činnost v tomto školním
roce byla následující:
Podzim - dvakrát během podzimu se uskutečnilo plavání v bazénu v Českých Budějovicích,
v Prachaticích, sdružení přispělo na cestovné pro žáky, kteří školu reprezentovali v těchto akcích okresní kolo v odbíjené, okresní a krajské kolo ve florbalu a okresní kolo v sálové kopané. Proběhla
víkendová akce na Šumavě, na Lipně. Příspěvek na tématický zájezd do Francie byl poskytnut
4. ročníku.
Zima - před Vánocemi se uskutečnil zájezd do pražského divadla (1., 2. a 3. roč.). SRPŠ
podpořilo a odměnilo vítěze školní florbalové ligy. Tradičně proběhl také vánoční turnaj v odbíjené
na DM mezi jednotlivými ročníky. První ročník s finančním příspěvkem sdružení absolvoval
týdenní lyžařský kurz na Kvildě. Menší skupina žáků byla na plavání v Českých Budějovicích.
Návštěvy SPgŠ v Prachaticích s Mikulášskou nadílkou se zúčastnilo 40 žáků, byla jim uhrazena
doprava. V únoru naopak navštívily studentky SPgŠ naši školu,zde pro ně bylo připraveno
Valentýnské posezení s programem a občerstvením. Obě akce měly velmi kladnou odezvu a všichni
žáci se rádi zapojili do připraveného programu.
Sdružení i letos zajišťovalo celoroční péči o kulečník a fotbálek.
Jaro - zájezdy na plavání do Č. Budějovic, kde bylo hrazeno vstupné. Byla zakoupena DVD
S Jakubem na rybách -1. až 13.díl. Dále byly hrazeny odměny na vodácký kurz pro 1.ročník.
V průběhu celého školního roku sdružení podporovalo všechny kroužky na DM (střelecký,
modelářský, badmintonu, hudební, dramatický a kroužek vaření). Na konci roku tak, jak je již
tradicí byli nejúspěšnější studenti odměněni knihami. SRPŠ také finančně podpořilo odborné
exkurze žáků 2. a 3. ročníku, 4. ročníku byl dán příspěvek na pořádání maturitního plesu.
Změny v počtu žáků v průběhu školního roku
SRŠ
Do 1. ročníku nastoupilo 27 žáků. Během školního roku ukončili studium 3 žáci a přistoupili 2
žáci. Stav žáků k 30. 6. 2009 – 26 žáků.
Do 2. ročníku postoupilo 32 žáků (31 chlapců, 1 dívka). Během školního roku ukončil studium 1
žák. Stav žáků k 30. 6. 2009 – 31 žáků.
Do 3. ročníku postoupilo 29 žáků (27 chlapců, 2 dívky). Stav v počtu žáků je na konci třetího
ročníku nezměněn.
Do 4. ročníku postoupilo 30 žáků. Stav v počtu žáků je na konci čtvrtého ročníku nezměněn.
SRŠ – dálkové studium
Do 2. ročníku postoupilo 6 studentů.
Vedení školy připravuje doplnění tohoto ročníku na úrovni 3. ročníku o další uchazeče, kteří
mají již úspěšně ukončeno úplné střední vzdělání, a požádali o přijetí do vyššího ročníku, kam
budou přijati na základě vykonání rozdílových zkoušek.

4

5

VOŠ
Do 1. ročníku nastoupilo 16 studentů (3 dívky, 15 chlapců), z toho 4 studenti nastoupili během
září. Během školního roku ukončilo studium 5 studentů, nastoupili 2 studenti. Stav k 31. 8. 2009 je
13 studentů.
Do 2. ročníku postoupilo 27 studentů (6 dívek, 21 chlapců). Během školního roku 1 student
ukončil studium, 6 studentů přerušilo studium. Stav k 31. 8. 2009 je 20 studentů.
Do 3. ročníku postoupilo 19 studentů (14 dívek, 5 chlapců). Během školního roku 2 studentky
přerušily studium. Stav k 30. 6. 2009 je 17 studentů.
2. Vzdělávací koncepce – učební plány
Výchovně vzdělávací činnost – SRŠ
S platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem jsou uplatňovány nové Učební dokumenty
denního a dálkového studia žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku, které
dne 26. srpna 2002 schválilo MŠMT ČR. Výuka tedy probíhala již ve všech ročnících podle nově
upravených základních pedagogických dokumentů.
Výuka se řídila rozvrhem hodin, jednotlivé druhy praxí byly zařazovány v souladu
s učebními osnovami, klimatickými podmínkami a potřebami rybářského provozu. Výuku praxe
zajišťoval ve funkci vedoucího učitele praxe Ing. Dubský.
I v uplynulém školním roce byla praktická výuka předmětu Motorová vozidla, včetně
zajištění autoškoly, opětovně v plné míře zabezpečována firmou Autoškola pana Josefa Kadlece.
Teorie tohoto předmětu zabezpečoval pan J. Kadlec na základě dohody o provedení práce. V rámci
předmětu Motorová vozidla u závěrečných zkoušek ze 29 žáků 3. ročníku bylo 26 úspěšných
v prvním termínu, 3 žáci vykonali opravnou zkoušku dodatečně.

Výuka nepovinných předmětů
1. ročník

Psaní na stroji - PSS (počet žáků na konci školního roku (0)
Konverzace v cizím jazyku (AJ 20, NJ 8)

2. ročník

Cvičení z PSP (22)
Konverzace v cizím jazyku (AJ 21, NJ 11)
Chov akvarijních ryb (0)

3. ročník

Myslivost a ochrana zvěře - MOZ (17)
Aplikovaná ekonomie - APLEKO (11)
Konverzace v cizím jazyku (AJ 17, NJ 12)

4. ročník

Konverzace v cizím jazyku (AJ 21, NJ 9)
Všichni žáci 4. ročníku získali osvědčení pro lov ryb elektřinou.

Zpráva o činnosti studentského sdružení Misgurnus se sídlem SRŠ Vodňany
Den vzniku – 24. 9. 2008
Den zániku – 26. 6. 2009
Počet žáků - 11
Učitel Junior Achievement: Ing. Alena Macarová
Byla zvolena varianta – Sdružení fyzických osob – ( § 829 Občanského zákoníku ) sdružení Misgurnus nemá způsobilost k právním úkonům.
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Ustanovení vedoucích pracovníků firmy:
prezident firmy, ředitel osobního oddělení a tajemník, marketingový ředitel, finanční ředitel,
zástupce finančního ředitele ( pokladník).
Náplní firmy byla výuková činnost a podnikatelská činnost spolu s organizováním těchto akcí:
-

Organizace tanečního kurzu ve víceúčelové hale ve Vodňanech (září – listopad 2008)
Mikulášská zábava- sál Křtětice – 5. 12. 2008
Vodňanské rybářské dny- zajištění občerstvení v budově SRŠ (16. 5. 2009)

Maturitní ples 4. ročníku se konal dne 6. 2. 2009 ve Víceúčelové hale Vodňany.
Den otevřených dveří se konal dne 25. 10. 2008. Organizace byla odlišná od jarní akce. Tentokrát
byly soustřeďovány skupiny zájemců a učitelé zajistili každé skupině doprovod s výkladem. Žáci
1., 2. a 3. ročníku SRŠ zabezpečovali činnosti spojené s Dnem otevřených dveří, který se konal
v rámci VRD dne 16. 5. 2009 (od 9.00 do 15.00 hodin).

Samostatnou součást vzdělávací činnosti tvoří odborné exkurze, které jsou součástí učebních osnov
školy:
Odborné exkurze – kurzy:
Výchovně vzdělávací činnost - SRŠ
1. ročník - absolvoval 2 jednodenní exkurze:
19. 5. 2009 – zaměřena na NP Šumava, pstruhařství Anín a líheň Borová Lada
21. 5. 2009 – zaměřena na rybníkářství na Třeboňsku a líheň Mydlovary
1. ročník absolvoval dva tělovýchovné kurzy – lyžařský (Kvilda, leden 2009) a tělovýchovný
(Blanice, červen 2009).
2. ročník
Ve dnech 19. 6. – 22. 6. 2009 byla pořádána exkurze po rybářských podnicích a zařízeních na jižní
Moravě. Zúčastnilo se 30 žáků s pedagogickým doprovodem. Program byl zaměřen na rybářské
podniky jižní Moravy – Hodonín, Pohořelice, Třebíč, dále na problematiku ochrany přírody –
Novomlýnské nádrže, CHKO Pálava. Součástí exkurze byl zdařilý jednodenní tématický zájezd do
Vídně.
29. 4.2008 byla pořádána jednodenní exkurze do podniku Kamaplast v Braňanech u Mostu, který je
zaměřen na recyklaci a zpracování odpadních průmyslových plastů.
3. ročník
Ve dnech 18. 5. – 22. 5. 2009 se 28 žáků s pedagogickým doprovodem zúčastnilo tradiční exkurze
na Slovensko. Exkurze byla zaměřena na pstruhařství středního Slovenska, ekosystém Dunaje a
vodní dílo Gabčíkovo. Velmi dobrá se jeví spolupráce se ZSPOŠ v Ivanke pri Dunaji, jejíž odborní
učitelé pomáhali se zajištěním programu exkurze.
4. ročník
V termínu 13. 9. – 21. 9. 2009 se 27 žáků s pedagogickým doprovodem zúčastnilo výměnné
exkurze do Francie zajišťované školou v Ahunu, věnované návštěvám odborných i historických
objektů.
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Výchovně vzdělávací činnost – VOŠ
Výchovně vzdělávací činnost byla ve třetím ročníku realizována podle vzdělávacího
programu schváleného v r. 2001, v prvním a druhém ročníku probíhala výuka podle programu nově
akreditovaného v roce 2007 (16-01-N/02 Vodní hospodářství a ekologie, obor 16-01-N Ekologie a
životní prostředí . Akreditace byla dne 11. 5. 2007 udělena pro denní a dálkovou formu studia.
Tato akreditace platí do 30. 4. 2013. Následně byla naše VOŠ s uvedeným studijním programem
zapsána do rejstříku škol rozhodnutím MŠMT ČR pod č.j. 16 402/2007-21, ze dne:3.7.2007
s účinností od 1.9.2007.)
Výuka proběhla v zimním i letním období podle rozvrhu hodin v 16 týdnech, 4 týdny v obou
obdobích byly určeny pro řádné zkouškové období. Třetí ročník VOŠ v letním období absolvoval
14-ti týdenní odbornou praxi v organizacích věnujících se problematice vodního hospodářství a
ekologie.
1.ročník VOŠ v počtu 17 studentů absolvovalo v říjnu 2008 jednodenní exkurzi v CHKO a
NP Šumava organizovanou v rámci výuky předmětu Praxe učební.
V březnu 2009 opět v rámci předmět Praxe učební absolvoval 1. ročník VOŠ exkurzi na
vodní dílo Orlík s prohlídkou hráze.
Dva vybraní studenti z 1.VOŠ se podíleli na exkurzi do Norska pořádané SOU Třeboň
v rámci projektu EU.
2. ročník VOŠ
V květnu 2009 absolvoval 2. ročník VOŠ exkurzi do ČNB v Praze a Národního muzea
v Praze jako součást výuky předmětu Ekonomika a management.
3. ročník VOŠ - 3 studenti doplnili počet účastníků v týdenní exkurzi do Francie pořádané
v září 2008 4. ročníkem SRŠ v rámci výměnné spolupráce se školou v Ahunu.

Příprava Rámcových vzdělávacích programů
V průběhu školního roku byly zpracovány ve spolupráci s pracovníky Národního ústavu
odborného vzdělávání v Praze podklady pro schválení rámcového vzdělávacího plánu studijního
oboru Rybářství. Při jeho sestavování bylo vycházeno ze stávajících učebních dokumentů oboru
Rybářství s přihlédnutím k aktuálním potřebám v této oblasti. Posílena bude výuka předmětu Práce
s počítačem, rovněž pak obory týkající se oblasti biologie vodního prostředí. V současné době je
RVP po připomínkovém řízení v NUOV předložen ke schválení.

Vzdělávacího programu VOŠ VHE po akreditaci
Nový vzdělávací program pro VOŠ VHE byl akreditován MŠMT pod označením 16-01N/02 Vodní hospodářství a ekologie, obor 16-01-N/.. Ekologie a životní prostředí. Akreditace byla
dne 11.5.2007 udělena pro denní a dálkovou formu studia. Tato akreditace platí do 30. 4. 2013.
Následně byla naše VOŠ s uvedeným studijním programem zapsána do rejstříku škol rozhodnutím
MŠMT ČR pod č.j. 16 402/2007-21, ze dne: 3. 7. 2007 s účinností od 1.9.2007.
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Vybavení školy a domova mládeže
Přes finanční těžkosti, které ve školství již více let přetrvávají, se daří naší škole postupně
jednotlivé úseky vybavovat novým zařízením a provádět nezbytné opravy. Za sledované období to
bylo především:

Dlouhodobý drobný hmotný investiční majetek z Norských fondů:
Stolová pracovní sestava s výlevkami hydrolaboratoře
Učební pomůcky chemická, hydro, biologická laboratoř
Multi inoLab
Spektrometr
Destilační přístroj
BSK měření OXITOP
Box termostatický
Mikroskopy laboratorní
Agregát odlovný bateriový
Investiční akce Norských fondů:
zahájené akce víceúčelového venkovního hřiště
zahájena byla výstavba Střediska praktické výuky na Školním pokusnictví
Provedené drobné stavební úpravy hydrolaboratoře a multimediální učebny
Zahájeny drobné stavební úpravy
Velké opravy:
Rekonstrukce elektro rozvodů na domově mládeže 5. poschodí (prázdniny 2008)
Výměna podlahových krytin na 5. p. (prázdniny 2008)
Hydroizolace školy prázdniny 2009

Dlouhodobý drobný hmotný investiční majetek :
Projekt Norské fondy:
vybavení 10 učeben multimediální technikou (datové projektory, LCD, projekční plochy,
PC s LCD panelem, interaktivní tabule, interaktivní tabule panel, audiovizuální skříňky,
ozvučení, digitální mikroskop)
kompletní nábytkové vybavení hydrolaboratoře školy ( pracovní stoly s výlevkami, skříňky,
skříně, pracovní stoly pod mikroskopy , židle.)
učební pomůcky (pitevní soupravy, digitální váhy do laboratoří, studentské mikroskopy,
prosvětlovací tabule, oximetry teploměr digitální, byrety digitální)
kompletní nábytkové vybavení multimediální učebny DT školy (stoly, židle, skříň na multi
techniku, rolety)
Projekt OP VK - Zkvalitňování výuky SRŠ Vodňany
programové vybavení – Knihovna Clavius
Dalekohled a příslušenství
Digitální fotoaparát a příslušenství
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Školní jídelna
Objednávkový terminál jídla
Várnice na mléko
Domov mládeže
Boxovací pytel a rukavice
Satelitní komplex
Mikrofon a reproduktory
Válendy na pokoje DM pro dvě patra
Nábytkové sestavy pokoje doplnění
Alkoholtestr s tiskárnou
Fotoaparát s tiskárnou
Posilovací stroj s horní a spodní kladkou
Škola
Lampičky do kanceláří školy
Židle do učebny VPT
Stůl a pracovní skříňky do sekretariátu školy
Stůl pracovní velký učebna VPT
Odvlhčovač a plastová nádrž do akvaristik
DVD Sborovna
Raft pro tělesnou výchovu
Tiskárna HP učebna PC VOŠ
Zimní pneumatiky, sněhové řetězy, potahy a tažné zařízení pro Ford tranzit
Anténa TV na školu
Altán s logy školy pro výstavy
Tlakový čistič VAP
Zásuvkové panely pro stoly do učebny školy
PC ředitelna a internetový server
Učební pomůcky DHIM :
Multifunkční tiskárna
Míče , hokejky florbal na TV
PC a monitory LCD do učebny VPT - rozšíření
Dataprojektor do učebny VPT
Materiál pro preparace ptáků
Nehmotný majetek :
Základní programové vybavení k novým 5 PC učebna VPT (OFFICE, WINDOWS)
Toner Phot Studio 11
Doplňková činnost školy :
Termoporty a brousek nerez do kuchyně
Sítě proti hmyzu, kuchyně, jídelna, domov mládeže
Plastové koše na tříděný odpad DM, kuchyně
Kovové lisy na plastové lahve pro DM
Matrace na inspekční pokoje
Sítě do tělocvičny, pádla a sudy vodácké
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Investiční a neinvestiční akce většího rozsahu ve školním roce 2008/2009:
Investice:
Od 1. 9. 2008:
Akce z projektu „Norsko“
- auto Ford Transit kombi v částce 625.123,- Kč
- mikroskop v částce 68.735,- Kč
- interaktivní panel v částce 51.135,- Kč
- stavební práce – Středisko praktické výuky v částce 41.007,- Kč.
Od 1. 1. 2009:
- stavební práce – Středisko praktické výuky v částce 2,356.298,-- Kč
- stavební práce – Hydrolaboratoř v částce 990.960,-- Kč
- stavební práce – Hřiště v částce 2,152.202,-- Kč
- učební pomůcky do hydrolaboratoře v částce 643.205,- Kč
- stavební práce - didaktika v částce 133.976,-- Kč
Neinvestiční akce:
Od 1. 9. 2008:
- nákup kancelářského stolu do sekretariátu v částce 13.995,- Kč.
- nákup terminálu na přihlašování a odhlašování jídel do ŠJ v částce 34.792,- Kč.
- nákup altánu na výstavy- propagace školy v částce 22.669,- Kč.
- nákup 2 ks projektorů v částce 38.794,- Kč
- nákup 6 ks počítačů v částce 87.101,- Kč
- výměna podlahových krytin na domově mládeže v částce 169.960,- Kč.
Od 1. 1. 2009:
- nákup čističe v částce 9.701,- Kč.
- nákup posilovacího stroje na DM v částce 31.178,- Kč
- nákup závěsného zařízení na auto Ford Transit v částce 10.689,- Kč
- 43 ks válend na domov mládeže
Dle finančních možností se provádí nákup nových učebních pomůcek a nákup knih do
knihovny v informačním centru.

Velkým zdrojem finančních prostředků jsou projekty:
- Projekt „Modernizace Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a
ekologie Vodňany“ - Norský mechanismus na částku 14.270 tis. Kč již byl podán v říjnu 2006, ve
školním roce 2007/2008 byl zajištěn překlad do anglického jazyka a byly předány další doplňující a
upřesňující údaje. Žádost o dotaci byla schválena. Od 1. 10. 2008 byla zahájena realizace projektu.
Datum ukončení realizace projektu je 30. 4. 2011. Velkým přínosem pro školu u tohoto projektu
jsou investice.
- V 2008 byl podán projekt v rámci 3.výzvy Operačního programu Životní prostředí „ Snížení
energetické náročnosti SRŠ a VOŠ VHE Vodňany objektu pavilonu VOŠ, domova mládeže,
objektu tělocvičny a kabinetů včetně spojovacích koridorů“ na částku 6.767.712,- Kč. Projekt
prozatím byl schválen, ale dodatečně na Fondu ŽP vyřazen pro nesrovnalosti (nesoulad mezi
žádostí a projektovou dokumentací) způsobený nedbalostí firmy, která zpracovávala na základě
výběrového řízení naší žádost.
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- V prosinci 2007 byla podána žádost k účasti v projektu OŠMT „Zlepšení vybavenosti ICT na
středních a speciálních školách Jihočeského kraje“ – vybavení interaktivními tabulemi – 2 ks.
Interaktivní tabule budou dodány až v září roku 2009.

- V červenci 2008 byl podán projekt v rámci Operačního programu vzdělání pro
konkurenceschopnost: „Zkvalitňování marketingu, výuky cizích jazyků a spolupráce se
zaměstnavateli pro zvýšení kvality vzdělávání na Střední rybářské škole Vodňany“ na částku:
5,474.112,- Kč. Projekt byl schválen a jeho realizace začala 2. 2. 2009, ukončení 31. 1. 2012.

- V červnu 2009 byl podán projekt v rámci Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost: „ Inovace a zkvalitnění vzdělávacího programu na VOŠ VHE Vodňany“ na
částku 3,636.304,92 Kč.

3. Pracovníci školy, kvalifikace, praxe a odborná způsobilost

Vedení školy
Ředitel školy
Ing. Miroslav Merten
Zástupce v době nepřítomnosti Ing. Karel Dubský
Zástupce pro VOŠ VHE

pí. Bohuslava Jarolímková

Vedoucí učitel praxe

Ing. Karel Dubský

Ekonomka školy

pí. Věra Drábková

Správcová budov

pí. Marie Žižková

Vedoucí vychovatel
Vedoucí školní jídelny

Milan Marek
sl. Irena Švecová

Správce školního pokusnictví

p. Jan Klimeš

Bližší údaje viz „ Rozdělení úkolů ..“ (příloha č. 6)

V průběhu školního roku pokračovala snaha vedení školy ve stabilizaci pracovníků, nicméně
došlo k některým dílčím změnám.
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Učitelé
Učitelský sbor kmenových učitelů se během školního roku neměnil.

Vyučující ve školním roce 2008 / 2009
Výuka předmětů
Kmenoví učitelé
Ing. Karel Dubský
Ing. Oldřich Daněk
Bohuslava Jarolímková
Mgr. Alena Kotová
Mgr. Lucie Kotlínová
Ing. Josef Kluibr
Bc. Iva Křížková
Ing. Jiří Macar
Ing. Alena Macarová
Mgr. Leopold Malkus
Ing. Miroslav Merten
Ing. Pavel Nusl
Ing.P.Chromý
Bc.A.Valíčková/
Mgr.S.Greschová

SRŠ

VOŠ

RYB
ABP
FYZ
INF
CHE, HYD
EPV,EKO
CJL, DEJ, OBN
PAS
MAT,PSP, PSS
INF,STAT
MAP, GAK, MAR, TZVH
NJ, JK
NJ
BIO, ZZV, SAZD
ETO
EAP, APLEKO
TOŽP, EKO, EAM, PRA
TEV
TEV
CD, ZRO
EFJ, ZRZL
STZ, CŘP
ZRZL
RVV, Praxe
ZRZL
AJ, JK
AJ
zástup za mateřskou dovolenou

Externí učitelé ve školním roce 2008/2009
Výuka předmětů
SRŠ
VOŠ

Externí učitelé
Jiří Řídký
MVDr. Stanislav Červinka
Ing. Václav Šrámek
JUDr.Jiří Vondruška
Ing. Zdeněk Nešpol
Doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc.
Prof. MVDr. Zdena Svobodová DrSc.
Ing. Jaromír Dvořák
Ing. Jana Máchová
Ing. Pavel Ondr, CSc.
Ing. Vilém Šedivý
Ing. Milan Zapletal
Josef Kadlec
Ing. Josef Pokorný

MOZ
NER
SAZD

NVŽ, HYP
PRV
PRV
ZRZL
EKX
ICT
EKX
VOH
VOH
HDR

MOV
VOH

Vychovatelé
V kolektivu vychovatelů došlo ke změně od 16. 10. 2008 nastoupil Bc. Pavel Beran jako
náhrada za vychovatelku, která ukončila pracovní poměr (po ukončení VŠ odešla učit na ZŠ).
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Hospodářští pracovníci
Beze změn.

Kvalifikovanost

a) Pedagogičtí pracovníci
Většina kmenových učitelů má vysokoškolské vzdělání s příslušnou aprobací hlavních
předmětů. Jeden z odborných učitelů zahájil studium pedagogického minima. Vysokou školu
nemá učitel nepovinného předmětu Myslivost a ochrana zvěře. Jedna z učitelek cizích jazyků
ukončila v uplynulém období bakalářské studium PF JčU v Českých Budějovicích, a pokračuje
v doplňování požadovaného stupně vzdělání. I druhá z učitelek cizích jazyků, které bylo rovněž
uloženo doplnit si vysokoškolské vzdělání, ukončila v uplynulém období bakalářské studium PF
JčU v Českých Budějovicích, a zahájila další stupeň vysokoškolského studia. Zástup za
mateřskou dovolenou muselo vedení školy rovněž řešit učitelkou bez příslušné aprobace
z důvodu obecného nedostatku těchto kvalifikovaných učitelů. Bohužel reakce žáků a rodičů si
vyžádaly řešení za účelem zvýšení kvality výuky.
Všichni vychovatelé kromě jednoho, ten má však dlouhodobou praxi s výchovou mládeže
v ozbrojených složkách, mají středoškolské pedagogické vzdělání vychovatelského směru.
b) Nepedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci jsou zařazeni do platových tříd dle katalogu prací. Zaměstnanci,
kteří nesplňují požadované vzdělání jsou výjimečně zařazeni do platové třídy dle zákona 564/2006
Sb. odst. 3. U těchto zaměstnanců se provádí odpočet roků z doby praxe dle zákona č. 564/2006 Sb.
odst. 7.
Péče o pracovníky
S výborem OS je bez problémů dohodnuto znění kolektivní smlouvy. V zásadách používání
FKSP tvoří dominantní položku závodní stravování zaměstnanců školy, významnou součástí je i
poskytování příspěvků na rodinnou a dětskou rekreaci a bezúročné půjčky na vybavení
domácností.
Na žádost odborové organizace se uskutečnila organizovaná návštěva několika divadelních
představení. Již několik let je respektován požadavek na společenské akce při příležitosti Dne
učitelů a oslava MDŽ.

4. Přijímací řízení
a) Střední rybářská škola – denní studium
Pro školní rok 2009/2010 byla vypsána 3 kola přijímacího řízení a to vždy bez přijímacích
zkoušek z předmětu Biologie a Chemie. V prvním kole podalo přihlášku 75 uchazečů, bylo přijato
30 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 22 uchazečů, ve druhém kole 29 uchazečů, bylo přijato 8
uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 6 uchazečů, ve třetím kole 7 uchazečů, přijati byli 2 uchazeči,
kteří zároveň odevzdali zápisové lístky (příloha č. 7). Tím byl stav 30 studentů pro 1. ročník
naplněn.
Jako pozitivní signál je skutečnost, že z uchazečů, kteří odevzdali na naši školu
zápisové lístky, ani jeden nepožádal o jeho zpětné navrácení.
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- dálkové studium
SRŠ ve školním roce 2009/2010 doplní stávající ročník, který se ztenčil na neúnosnou
úroveň tím, že bude od 1. září 2009 doplněn 3. ročník dálkového studia o 28 uchazečů s maturitou
v jiném oboru, jejichž počet v předminulém školním roce neumožnil otevřít pro ně samostatný
ročník. Rozdílové zkoušky musí vykonat do 31. 8. 2009.
b) Vyšší odborná škola
Na první termín přijímacího řízení na VOŠ se přihlásilo 17 uchazečů. Proto ředitel školy
rozhodl o přijetí bez přijímacích zkoušek u těch uchazečů, kteří mají v předchozím studiu u
posledních dvou vysvědčení lepší průměr než tři. Takže 15 uchazečům (s průměrem do 3,00), byla
zaslána žádost o zaslání potřebných údajů ( ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzení o
zdravotním stavu, nastudování Vnitřního řádu na DM a Školního řádu ), na základě nichž bylo
zasláno rozhodnutí o přijetí těm, kteří údaje zaslali zpět a splnili podmínky přijetí, a to v počtu 10
s požadavkem splnění zákonné povinnosti úhrady první splátky školného do 14nácti dnů od
doručení kladného rozhodnutí o přijetí. 2 uchazečům (s průměrem horším než 3,00) byla zaslána
pozvánka na přijímací pohovor a následně rozhodnutí o přijetí. Celkem v 1. kolo bylo přijato 12
uchazečů.
Na druhý termín přijímacího řízení se přihlásilo a bylo přijato 12 uchazečů. 3 uchazečům (s
průměrem horším než 3,00) byla zasláno pozvánka na přijímací pohovor a následně rozhodnutí o
přijetí.
Celkem bylo přihlášených 29 uchazečů, z toho přijatých 24 uchazečů. Zájem potvrdilo 15
uchazečů.
(viz. příloha č. 8)
5. Výsledky vzdělávání
Vedení školy si váží zájmu žáků o studium na SRŠ i VOŠ VHE a snaží se různými
prostředky informovat veřejnost o existenci školy a její činnosti, což u školy s celostátní působností
je po organizační i finanční stránce velmi náročné. Za rozhodující však považujeme i nadále
možnost uplatnění našich absolventů. Vedení školy soustřeďuje pracovní nabídky, které nabízí
zájemcům z řad absolventů jak střední, tak vyšší odborné školy. Oproti předchozím rokům se
začíná objevovat zájem zahraničních firem o naše absolventy. Paradoxně o tato místa je z řad
absolventů zanedbatelný zájem. V posledním roce bylo zaznamenáno několik případů, že absolventi
VOŠ hovořili o obtížích při hledání místa. Vedení školy těmto případům zatím nedává velkou váhu,
neboť se domnívá, že se jednalo o malou aktivitu studentů zejména v průběhu stáží v 6. semestru,
kdy většina absolventů využívá těchto stáží mimo jiné právě k získání pracovního uplatnění.
Opravné zkoušky
Dne 31. 8. 2009 proběhly opravné zkoušky. Celkem 11 studentů SRŠ vykonalo opravnou zkoušku.
Z toho 1 žák z předmětu Chemie neuspěl a nastoupil znovu do 1. ročníku, 1 žák z předmětu
Chemie neuspěl a nastoupil znovu do 2. ročníku. Úspěšně vykonali opravnou zkoušku z předmětu
Český jazyk 1 student, z Chemie 1 student, z Německého jazyka 2 studenti, z Biologie 1 student,
z Matematiky 2 studenti, z Hydrobiologie 1 student, z Občanské nauky 1 student. 1 student VOŠ
z předmětu Hydrologie neuspěl.
Výsledky vzdělávání SRŠ:
1. SRŠ – 1 žák neprospěl z předmětu Matematika, 1 žák z Českého jazyka, 1 žák z Německého
jazyka, 2 žáci z Chemie.
2. SRŠ – 1 žák neprospěl z předmětu Chemie, 1 žák z předmětu Biologie, 1 žák z předmětu
Německý jazyk, 1 žák z předmětu Matematika.
3. SRŠ – 1 žák neprospěl z předmětu Občanská nauka, 1 žák neprospěl z předmětu Hydrobiologie.
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Žáků s vyznamenáním ve školním roce 2008/2009:
pro 1. pololetí/2. pololetí 8/6 (1. ročník – 0/2 žáků, 2. ročník – 4/0 žáci, 3. ročník – 2/3 žáci, 4.
ročník – 2/1 žáci).

Výsledky vzdělávání VOŠ:
Druhého opravného termínu (komisionální zkoušky) se zúčastnili z 1. ročníku 1 student z předmětu
Hydrologie, z 2. ročníku 5 studentů a to z předmětu (2 studenti Obecná a aplikovaná ekologie, 3
studenti Ekotoxikologie).
Pouze 2 studenti u opravné zkoušky prospěli.
Výchovná opatření
V průběhu školního roku bylo uděleno celkem 16 pochval ředitele školy, 15 důtek ředitele, 2
podmíněná vyloučení z DM a 2 podmíněné vyloučení ze studia.

V 1. ročníku SRŠ pochvalu ředitele školy obdrželi 2 žáci a to za výpomoc na školním pokusnictví.
Důtku ředitele dostali 2 žáci za dlouhodobé porušování Vnitřního řádu na DM. 1 žák podmíněné
vyloučen z DM za hrubé, vícenásobné porušení Vnitřního řádu DM.

Ve 2. ročníku SRŠ pochvalu ředitele školy obdrželo 6 žáků a to 2 za účast na soutěži žáků
s mezinárodní účastí, 2 za výpomoc v osobním volnu na školním pokusnictví, 2 za výpomoc a
reprezentaci školy. Důtku ředitele dostalo 13 žáků a to 9 žáků za účast na incidentu na veřejnosti, 1
za neomluvené hodiny, 3 za nevhodné chování k učitelům. 1 žák podmíněné vyloučen ze studia za
hrubé, vícenásobné porušení Školního řádu. 1 žák podmíněné vyloučen z DM za hrubé,
vícenásobné porušení Vnitřního řádu DM.

Ve 3. ročníku SRŠ pochvalu ředitele školy obdrželo 7 žáků, a to 2 za vzorné vypracování zadané
práce, 1 za vzornou výpomoc a reprezentaci školy na výstavě, 4 za účast na soutěží žáků
s mezinárodní účastí. 1 žák podmíněné vyloučen ze studia za hrubé, vícenásobné porušení Školního
řádu.

Ve 4. ročníku SRŠ pochvalu ředitele obdržel 1 žák za příkladné jednání ve vyhrocené situaci.

U VOŠ VHE důtku ředitele obdrželo 16 studentů (9 studentů z 1. ročníku, 7 studentů z 2. ročníku)
za porušování Vnitřního řádu DM. Podmíněně vyloučení z DM bylo 5 studentů (3 studenti z 1.
ročníku, 2 studenti z 1. ročníku)
(viz. příloha č. 9)

15

16

V souhrnu lze konstatovat, obdobně jako v předchozích letech, že pochvaly byly uděleny
ve valné většině za reprezentaci školy. Důtky z větší části souvisí s požíváním alkoholických nápojů
a s kouřením, úmyslným poškozováním majetku. Případy požívání alkoholu se v posledních letech
opakují, a to již u žáků 1. ročníku. Důvodem je jednak experimentování s alkoholem již na ZŠ,
jednak stoupající benevolence společnosti obecně v této oblasti, z hlediska prostředí naší školy pak
jistý pocit „větší svobody“ daný absencí bezprostřední rodičovské kontroly u žáků ubytovaných na
DM SRŠ. Vychovatelé proto provádějí namátkové kontroly orientačními dechovými zkouškami po
příchodu žáků z vycházek. Sklony k požívání alkoholu se prokazatelně shodují s nižší úrovní
studijních výsledků žáků. Dalším společným znakem řady přestupků je kouření na DM. V této
oblasti byla prohloubena spolupráce jak s městskou, tak státní policií.
Jako společensky nebezpečné se jeví tendence oficiálních orgánů ve výkladu legislativy, kdy
ředitel školy údajně nemůže postihovat žáka za morální prohřešky, které jsou spáchány mimo areál
školy. Toto se jeví většině ředitelů jako pseudodemokracie, která má velmi negativní výchovný
účinek. Varující byla návštěva školy u krajské protidrogové preventistky. Kromě „otřepaných frází“
bylo patrné, že není skutečná vůle účinným způsobem tyto narůstající problémy řešit. To se
potvrdilo i po následném jednání s policií ČR.
Důraz odpovědných pracovníků, za tuto prevenci odpovědných, je kladen na
nesmyslné vyplňování tabulek a nikoliv na skutečné řešení problémů. Snad si to už někdo
uvědomí jaké jsou tím páchány celospolečenské škody.

Výsledky maturitních zkoušek
Denní studium
Písemná maturitní zkouška z předmětu Český jazyk a literatura proběhla dne 23.4.2009,
zúčastnilo se 30 žáků, 1 byl klasifikován výborně, 11 chvalitebně, 14 dobře, 2 dostatečně, 2
nedostatečně.
Maturitní zkoušky probíhaly ve dnech 25.5.2009 – 3.6.2009, přičemž v období 25.5.2009 –
28. 5. 2009 se konala praktická zkouška a ve dnech 28.5. – 3.6. 2009 teoretická ústní část maturitní
zkoušky. Předsedkyní byla jmenována Ing. Soukupová Lenka, SZeŠ Písek.
V praktické části maturitní zkoušky bylo z 30 žáků klasifikováno 13 výborně, 13
chvalitebně, 1 dobře, 3 dostatečně.
Povinnými předměty v ústní části maturitní zkoušky byl předmět Český jazyk a literatura a
předmět Ekonomika a podnikání. V předmětu Český jazyk a literatura byli 3 žáci klasifikováni
výborně, 9 žáků chvalitebně, 14 žáků dobře, 4 žáci dostatečně. V předmětu Ekonomika a podnikání
bylo 10 žáků klasifikováno výborně, 9 žáků chvalitebně, 7 žáků dobře, 4 žáci dostatečně.
Z celkového počtu 30 žáků si v ústní části maturitní zkoušky zvolilo jako povinně volitelný
odborný předmět Rybníkářství 28 žáků, z toho 9 žáků bylo klasifikováno výborně, 9 žáků
chvalitebně, 9 žáků dobře, 1 žák dostatečně. Jako další volitelný předmět si 24 žáků zvolilo předmět
Rybářství ve volných vodách, 4 žáci předmět Biologie a 4 žáci předmět Chov ryb. V předmětu
Rybářství ve volných vodách bylo 5 žáků klasifikováno výborně, 12 žáků chvalitebně, 6 žáků
dobře, 1 žák dostatečně. V předmětu Biologie byli 2 žáci klasifikováni výborně, 2 žáci chvalitebně.
V předmětu Chov ryb byl 1 žák klasifikován výborně, 2 žáci chvalitebně, 1 žák dostatečně.
Žádným z maturantů nebyl zvolen další nepovinný předmět.
K maturitní zkoušce přistoupilo 30 žáků 4. ročníku. 24 žáků prospělo, z toho 6 žáků prospělo s
vyznamenáním.
(viz. příloha č. 10)
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Výsledky vzdělávání VOŠ VHE:
1.VOŠ
V rámci povinného předmětu Učební praxe navštívili studenti JETE Temelín a vodní dílo
Hněvkovice
Zhlédli likvidaci a skládkování komunálního odpadu ve firmě RUMPOLD Stožice a kořenovou
čističku ve Stožicích
Absolvovali exkurzi výlovu rybníka Dřemliny a seznámili se s mechanizací používanou při
výlovu.
Navštívili prodejnu Jihokov Vodňany a prohlédli si mechanizaci na údržbu krajiny.
Další exkurze byla na ukázku likvidace ekologické havárie na vodním toku, předvedená
Jihočeským záchranným sborem Vodňany.
V praktických činnostech prováděli údržbu vodohospodářských děl, seznámili se s prací v rybí
líhni.
Navštívili vodní dílo Orlík s výkladem a prohlídkou hrázního tělesa
2.VOŠ
Studenti absolvovali v květnu 2009 exkurzi do ČNB v Praze a Národního muzea v Praze jako
součást výuky předmětu Ekonomika a management.
3.VOŠ
V rámci cvičení z předmětu Ekonomika a management navštívili studenti 3. ročníku VOŠ
skládku komunálního odpadu v Písku (Smrkovice). Seznámili se výstavbou skládky, provozem
dotřiďovací linky a absolvovali přednášku s diskusí s pracovníkem odboru ŽP Obecního úřadu
Písek.

Absolutorium VOŠ VHE
Absolutorium se konalo ve dnech 15. – 17. 6. 2009. Předsedou komise pro absolutorium byla Ing.
Anna Pochobradská, SZeŠ a SOU Chrudim. Přihlášeno bylo 17 studentů z ročníku končícího ve
školním roce 2008/2009. U absolutoria 5 studentů prospělo s vyznamenáním, 8 studentů prospělo,
4 studenti neprospěli (3 studenti z předmětu Německý jazyk, 1 student z předmětu Anglický jazyk).
Předání vysvědčení a diplomů se uskutečnilo 18. 6. 2009 na Městském úřadě ve Vodňanech za
účasti radní KÚ RNDr. Krejsové. Opravné absolutorium se koná 20. října 2009.
Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
Po neformální stránce se tato oblast promítá do většiny odborných, ale i všeobecně
vzdělávacích předmětů jak na střední, tak na vyšší odborné škole, která má zmíněnou oblast ve
svém vzdělávacím programu a zaměření. Škola je dlouholetým kolektivním členem Klubu
ekologické výchovy (KEV). V současné době je garantem za tento úsek Ing.Alena Macarová, která
absolvovala příslušná školení.
24. – 25. 11. 2009
28. 4. – 1. 5. 2009

se konala v Praze 5. ročník Středoškolské ekologická konference, zúčastnili
se 2 žáci 3. ročníku SRŠ a prezentovali 1 práci
se konal 31. ročník celostátní soutěže SOČ v Liptovském Hrádku na
Slovensku, zúčastnili se 2 žáci 3. ročníku SRŠ, byla jim udělena zvláštní
cena děkana Přírodovědecké fakulty v Bratislavě, spolu s finanční
odměnou. Název práce: „Posouzení vybraných ukazatelů kvality
povrchových vod na Vodňansku“.
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
V souladu s § 3, § 24 a §29 Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. a § 126
Zákoníku práce je vydán pokyn ředitele č. 2/2005 k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) byla ve školním roce 2008/2009
vyčerpána částka z dotací na přímé výdaje 4.015,- Kč. Tato částka byla skutečně použita pro
stanovené účely.
Rozdělení na jednotlivé výdaje:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
ve školním roce 2008/2009
(akreditovaná školení)

Částka
v Kč
1.785,(IX)
640,(X)
640,(X)
600,(X)
350,(XI)
Částka
Kč
0,-

0,0,-

Název akce

Školicí středisko

Jméno
ped.prac

Interaktivní tabule ve výuce
ekonomiky
Učitel střední školy a tvorba
ŠVP
Učitel střední školy a tvorba
ŠVP
Diagnostika vztahů mezi dětmi

HYL. S.r.o.
Zlín
Národní institut pro další
vzdělávání, Praha 1
Národní institut pro další
vzdělávání
Dys-centrum Strakonice

Ing. Macarová
A.
Ing. Dubský K.

ČSR po
války

skončení

2.světové ASUD
Praha 5

v Název akce

Tvorba školního vzdělávacího programu pro DM
a vnitřního řádu DM
Diagnostika
třídních
kolektivů
Práce s emocemi ve
škole

Mgr. Kotová A.
Froyda K.
Mgr. Kotová A.

Školicí středisko

Počet
aprobace
ped.prac.

Krajské pracoviště
NIDV

1

vedoucí vychovatel DM

DYS-Centrum
1
Strakonice
Pedagogická fakulta 2
České Budějovice

protidrogová prevence a
prevence soc.pat.jevů
vychovatel DM

Na některých jednáních zaměřených na problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
byla vznesena zásadní připomínka, že veškeré předpisy týkající se tohoto problému pamatují téměř
výhradně na učitele všeobecných předmětů, ale postrádají možnost zařadit a financovat nezbytná
školení a účast na seminářích pro odborné učitele středních, ale i vyšších odborných škol. Přitom je
známá zásada, že potřeba aktualizace znalostí z nových technologií je nesrovnatelně vyšší u
technologicky zaměřených předmětů než u většiny klasických předmětů.
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Hodnocení DVPP ve škole z hlediska efektivnosti využití v práci školy
•

•
•

•

Velký význam mají školení počítačové gramotnosti. Vedení školy považovalo tuto oblast
v současné době kromě cizích jazyků za rozhodující. Proto v době mimo oficiální školení
hrazená MŠMT ČR organizovala škola kurzy PC jednou týdně po celý školní rok. Pochvalně
lze hodnotit, že někteří vyučující vykonali kompletní zkoušky a získali certifikát ECDL
START. Někteří učitelé nemají k těmto disciplinách ten správný přístup a jistě časem
pochopí nutnost dodatečně tyto nedostatky si doplnit. Naopak je potěšitelné, že u studentů a
žáků školy zaznamenala tato možnost hned zpočátku větší ohlas než vedení školy očekávalo.
Z řad studentů se do testování ECDL zapojili 4 studenti z 2. ročníku SRŠ a 4 studenti z 2.
ročníku VOŠ, kteří získali certifikát ECDL START. 1 student z 3. ročníku VOŠ jako první
dosáhl certifikátu ECDL KOMPLET.
V rámci tvorby ICT výukových programů se postupně někteří učitelé účastní školení
organizované firmou AV Media.
Kromě údajů zveřejněných ve Výročních zprávách předchozích let lze velmi pozitivně
hodnotit to, že kromě řady žáků a studentů školy si postupně doplňují i učitelé školy. Stále
přetrvávají určité rezervy u výchovných pracovníků, kteří trochu těžkopádně chápou že
počítačová gramotnost patří v současné době již k samozřejmosti.
Další možnost se jeví hned počátkem nového školního roku, kdy proběhne školení elearningového programu, který škola zakoupila zejména pro výuku cizích jazyků. Jeho
možné využití zasahuje do řady ostatních předmětů.

7. Mimoškolní aktivity školy

Realizace projektu Norských fondů - Modernizace Střední rybářské školy Vodňany

Číslo projektu : CZ 0086
realizace 10/2008 6/2010
Projekt členěny do aktivit:
1/ Management projektu
2/ Drobní stavební práce: realizace 10/08 – 8/09
rekonstrukce hydrolaboratoře dokončena 3/2009
rekonstrukce multimediální učebny DT školy dokončeno 5/2009
rekonstrukce vstupních prostor školy realizováno 7-8/2009
3/ Modernizace pěti rybníčků na školní pokusnictví 7/09 5/10
4/ Vybudování Střediska praktické výuky na školním pokusnictví 10/08 - 6/10
5/ Vybudování multifunkčního hřiště školy 10/08 – 9/09
6/ Vybavení školy nábytkem a učebními pomůckami 10/08 - 3/10
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Projekt OP VK - Zkvalitňování výuky SRŠ Vodňany
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.10/01.0023
Výběrová řízení na:
Doprava exkurze
Zajištění ubytování a stravy exkurze pracovníků školy Maďarsko
Dodávka výpočetní a kancelářské techniky do jazykové učebny školy , informačního
centru školy a kanceláře tohoto projektu
Dodávka nábytku a modernizace prostor pro realizaci projektu v jazykové učebně školy a
informačním centru školy a zřízení kanceláře tohoto projektu
Licence – přístup do e-learningového systému pro výuku cizích jazyků pro realizaci
projektu
Přehled mimoškolních tělovýchovných akcí SRŠ ve školním roce 2008/2009:
Účast na sportovních turnajích středních škol
• 18.9.2008 – běh Naděje – Strakonice
• 23.9.2008 – okresní pohár v lehké atletice – Blatná
• 8.10.2008 – okresní pohár v kopané – Strakonice
• 21.10.2008 – krajský přebor v přespolním běhu na 5 km – Jindřichův Hradec
• 22.10.2008 – okresní pohár ve stolním tenisu – Volyně
• 24.10.2008 – přespolní běh na 3 km – Střelecké Hoštice
• 12.11.2008 – okresní pohár v plavání – Strakonice
• 19.11.2008 – okresní pohár v basketbalu – Strakonice
• 24.11.2008 – 1.postupové kolo ve futsale – Týn nad Vltavou
• 11.12.2008 – okresní pohár ve florbale – Strakonice
• 18.12.2008 – 2.postupové kolo ve futsale – Týn nad Vltavou
• 19.2.2009 – krajský pohár ve snowboardu – Zadov
• 26.2.2009 – krajský pohár ve sjezdovém lyžování – Hochficht
• 8.4.2009 – okresní pohár ve volejbalu – Strakonice
• 15.4.2009 - soutěž zdatnosti středních škol ČR – Čelákovice
• 30.4.2009 – májový běh městem – Vodňany
• 22.6.2009 – soutěž středních škol v atletice a sportovních hrách – Vodňany
Sportovní kurzy
• 17.- 24.1.2009 – lyžařský kurz 1. ročníku SRŠ
• 16.-19.6.2009 – vodácký kurz 1.ročníku SRŠ
Víkendové sportovní akce – táboření, turistika (pěší, lyžařská, vodácká), míčové hry, plavání,
rybaření
• 13.-14.9.2008 – sjezd řeky Vltavy na rafteah z Českého Krumlova do Boršova
• 4.-5.10.2008 – sjezd řeky Vltavy na raftech – Velký vodácký maraton
• 5.-7.12.2008 – České Žleby – pěší turistika Šumavou
• 12.-14.12.2008 – Stožec – lyžařská turistika, plavání v bazénu ve Volarech
• 20.-22.2.2009 – České Žleby – lyžařská turistika VOŠ
• 13.-14.6.2009 – Zlatá Koruna – pobyt u řeky Vltavy
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Sportovní turnaje, utkání a soutěže v průběhu školního roku 2008/ 2009
Turnaje :
• Turnaj v sálové kopané – vítěz 4. ročník SRŠ
• Turnaj ve florbale – vítěz 4. ročník SRŠ
• Turnaj v odbíjené – vítěz 2. ročník SRŠ
• Turnaj v kopané – vítěz 2. ročník SRŠ
Přátelská utkání:
• SRŠ – VOŠ
• SRŠ – VOŠ
• SRŠ – SOU
• SRŠ – Gymnázium

kopaná 2:4
volejbal 3:0
kopaná 2:2
florbal 7:4

Neorganizovaná a nepravidelná zájmová činnost na DM
K 1. 9. 2008 bylo na domově mládeže ubytováno 108 studentů SRŠ a 56 studentů VOŠ
VHE, během školního roku se počet studentů ubytovaných na DM měnil. Ve druhém pololetí bylo
ubytováno 106 studentů SRŠ a 45 studentů VOŠ VHE.
V podvečerních a večerních hodinách se řada žáků zúčastňovala promítání internátní
videotéky, ve které se letos kladl důraz na společensky nežádoucí jevy, ekologii a filmy zaměřené
k maturitním tématům. Pravidelnou součástí činnosti ubytovaných žáků bylo využívání zařízení
tělocvičny a sauny. Stabilní dominantou využívání volného času mnoha chlapců, ale i dívek je
cvičení v posilovně,pořádání besed, sportovních a výchovně vzdělávacích akcí na DM. Mezi
nejlépe vydařené organizované akce patří Florbalová liga, Vánoční turnaj ročníků DM
v odbíjené a pokračování spolupráce s Mateřským centrem „Duha“ s uspořádáním Mikulášské
nadílky pro děti tohoto centra a děti zaměstnanců školy. Pokračuje spolupráce s DM Střední
pedagogické školy z Prachatic ve formě vzájemných návštěv chlapců a dívek / pořádání besed,
módních přehlídek, scének, diskoték , sportovních zápasů, ukázka dovedností rybolovné techniky a
kulinářského umění. Tato spolupráce je přínosem i vzájemného setkávání vychovatelů k předávání
zkušeností ze své práce na DM. Další pěknou akcí byla návštěva 2. MŠ Protivín, kdy byla dětem,
pedagogům a rodičům dětí předvedena akvaristika, laboratoře a ukázka používání interaktivní
tabule. Dále za asistence žáků 1. a 2. ročníku bylo předvedeno házení s vrhačkou, ukázka zátahu
rybníka. Návštěva byla ukončena občerstvením pro děti v jídelně DM. Toto setkání probíhá
každoročně.
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Pořádání besed, sportovních a výchovně vzdělávacích akcí na DM
Viz Výchovně vzdělávací činnost.
září- beseda Srpen 1968 /ing.Merten/
říjen-květen-Florbalová liga
září-fotbalový zápas studentů z Francie a SRŠ-VOŠ
září-prosinec pořádání tanečních 3. ročníku /organizace a zakončení tanečních Věnečkem/
říjen- přednáška - beseda s kosmetičkou,ukázky líčení, správná péče o pleť
listopad-prosinec - návštěva studentek SPgŠ z Prachatic, Mikulášská nadílka,diskotéka
listopad- plavání České Budějovice
prosinec-Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců SRŠ
prosinec-Vánoční turnaj v odbíjené, v sálové kopané, ve střelbě ze vzduchovky
leden- beseda s paní Blechou /MS v plavané/
leden-březen střelecká soutěž, vyhodnocení
září-červen hudební kroužek, volejbal,košíková,vaření,sálová kopaná, střelecký kroužek
květen-soutěž v silovém víceboji
květen- plavání České Budějovice
září-červen - práce školního metodika protidrogové prevence s 1.r.a 2.r.
září- červen práce na školním projektu Doctor fish/Garra Ruffa/
únor-březen-návštěva studentek DM SPgŠ Prachatice- prohlídka školy a DM, ukázka zátahu
rybníka
únor - Valentýská diskotéka
duben-beseda s Dr.Peclem -Venezuela
květen- beseda s p.Tomim – Chytání sumců na Rio Ebro
červen- spolupráce žáků na rybářské dětské soutěži
červen - rybářské závody 1.+ 2.r. /řeka Blanice/
červen – spoluúčast vychovatelů na vodáckém kurzu 1.r., zajištění sportovních aktivit žáků a dětí z
dětského centra KD Vodňany

a) účast na odborně profesních, společenských a kulturních akcích
• říjen – 1. ročník - návštěva Městské knihovny ve Vodňanech, týden knihoven
• 25. 11. – 1. ročník - Městská galerie ve Vodňanech– výstavní síně, historická prohlídka
pamětihodností města
• 8. 12. – 1. a 2. ročník - historicko – literární exkurze Praha
Národní muzeum – výstava - 1. republika
Prohlídka Prahy
Národní divadlo – Cyrano z Bergeragu
• 29. 4. – Zeyerovy Vodňany – beseda se scénáristou J. Míkou
• 6. 5. - 1. ročník, 4. ročník – Karel IV. – Š. Rak, A. Strejček – hudebně – recitační pásmo
• 27. 5. – MÚ – PhDr. Alena Cepáková – 2. ročník , beseda v rámci předmětu státoprávní
teorie
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b) propagační akce školy a propagační činnost školy
Výstavy:
Vzdělání a řemeslo 2008 – výstaviště České Budějovice (září 2008)
Gastrofest 2008 – výstaviště České Budějovice (listopad 2008)
Ryby a víno Prachatice 2008
Gaudeamus 2008 – výstaviště Brno (listopad 2008)
Burzy škol -Prachatice, Písek, Strakonice (říjen, listopad 2008)
Petrův zdar Praha (březen 2009)
Rybaření – mezinárodní výstava rybářských potřeb - Brno (březen 2009)
Gaudeamus Praha – (duben 2009)
Stálá expozice historického nářadí a pomůcek rybářství – muzeum Vodňany
Natura v Lysé nad Labem (květen 2009)
Den přírody Počátky (květen 2009)
Ohradské a národní myslivecké slavnosti Hluboká nad Vltavou (červen 2009).
Den otevřených dveří dne 18. 10. 2008 a při příležitosti Vodňanských rybářských dnů den
otevřených dveří dne 16. 5. 2009.
prezentace na Internetu:
www.srs-vodnany.cz
www.skoly-kurzy.cz
www.etercz.cz
www.info.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.ssvs.cz
www.pppp.cz

Významnou změnou na sklonku školního roku byla zásadní změna vzhledu webových stránek
školy. Byla sice spojena s celou řadou technických a jiných komplikací, zato grafický vzhled je
daleko přitažlivější a snad i schematické řešení bude účelnější a přehlednější předchozích.
prezentace v médiích:
Česká televize – prosadit se zde je rok od roku obtížnější, takže v uplynulém školním roce ne
Prezentace v Českém rozhlase
Prezentace v Rádiu Faktor
noviny a časopisy:
Reflex – Kam po maturitě
Informace o středních školách
Atlas školství
Jihočeský deník
Právo
Vybíráme střední školu
Rybářství
Kapří svět
Mladá fronta
Uniform
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Mezinárodní rybářská soutěž
Proběhla ve dnech 15. – 17. 4. 2009 v Ivanke při Dunaji. Naše družstvo tvořili tito žáci:
Radek Šanda, Tomáš Heřmánek, Jindřiška Matějková a Martin Dvořák (náhradník), doprovod
zajišťovali Ing. Chromý a Ing. Dubský. Soutěžilo se v těchto disciplinách: teoretický test, určování
ryb, rostlin a vodních živočichů (latinskými názvy), rybolovná technika, házení vrhací sítí na terč,
jízda lodí a lov ryb – plavaná. V konkurenci pěti škol z České a Slovenské republiky obsadili naši
žáci 1. místo v soutěži družstev před druhou Třeboní a třetí Ivankou při Dunaji. V soutěži
jednotlivců obsadil Tomáš Heřmánek 3. místo, Radek šanda 5. místo a Jindřiška Matějková 6. místo
z 18 soutěžících. Smutným průvodním znakem této soutěže je, že se vytrácí původní ušlechtilý
smysl v motivaci a soutěživosti žáků. Některé školy jako prioritu vnímají soupeřivost škol, tomu
podřídí i přípravu na soutěž, na úkor výuky dle učebních plánů, rovněž tendenci pořádající školy
přizpůsobením kritérií soutěže vytvořit maximální předpoklad k vítězství jejích žáků Pokud by
tento trend měl pokračovat je pak potupné se těmto „pravidlům“ tiše podřizovat!
Mezinárodní spolupráce SRŠ
Slovensko – exkurzi 3. ročníku pomáhali zajišťovat kolegové z SOU Mošovce a v menší míře ze
ZSSPO Ivanka při Dunaji. Vzhledem k tomu, že exkurze proběhly v rámci projektu, nebylo v tomto
roce využito ubytování na DM v Ivanke při Dunaji.
Exkurze žáků ZSSPO Ivanka při Dunaji proběhla ve dnech 18.- 22.5.2009 a byla zajištěna jak co se
týče programu, tak ubytování a stravování, naší školou.
Švédsko – vzhledem k tomu, že výměny se konají 1x za dva roky, tak v letošním školním roce
výměny neproběhly.
Francie - žáci 4. ročníku naší školy absolvovali exkurzi do Francie v počtu 27 žáků + doprovod ve
dnech 13. – 21. 9. 2008. Program tradičně zaměřený na sladkovodní i mořské rybářství připravili
učitelé partnerské školy v Ahunu.
Žáci partnerské školy z Ahunu vykonali exkurzi v termínu (14. – 19. 9. 2008). Jednalo se o 35 žáků
a 3 osoby tvořící doprovod. Program byl orientován na rybářství (Mydlovary, Hluboká, Třeboň,
Tábor, Šumava). Součástí exkurze byla též prohlídka Prahy.
Polsko – vzhledem k tomu, že obor rybářství v partnerské škole V Sierakowu končí, letošní výměna
neproběhla. Vedení obou škol budou jednat o případném pokračování vzájemné spolupráce.
SRN – spolupráce v současné době neprobíhá.
Maďarsko – zcela mimořádnou akcí konce školního roku, v rámci grantu Konkurence škol byla
studijní cesta pedagogických pracovníků školy do nejvýznamnějších rybářských podniků
v Maďarsku. Bylo využito známostí současného ředitele školy s vedoucími pracovníky rybářství
v MR. Exkurze byla zaměřena na jedné straně na intenzivní chov ryb včetně oteplených vod, na
straně druhé na tradiční rybníkářství a další extrémní jeho polohu, to je hospodaření na rybnících
ležících v národním parku.
Byly navštíveny tyto podniky:
Balatonský limnologický výzkumný ústav, Tihany
Sáregrešské rybářství („Zlatý kapr“ s.r.o.), Rétimajor
Rybářský a zavlažovací výzkumný ústav Sarvaš
Rybářství-Fish s.r.o. Sarvaš (produkce ryb na oteplené vodě a výrobna krmných směsí)
Jászkisérské rybářství s.r.o.
Hortobáďské rybářství s.r.o., Hortobáď
Národní park Hortobáď
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V zájmu hladkého průběhu a splnění účelu této mimořádné akce byly organizační role
rozděleny následovně:
• odborný program – Miroslav Merten
• využití volného času k poznávání zajímavostí – Ing.Dubský
• ubytování s polopenzí – Ing.Hynek Chromý CK
• tlumočení – Miroslav Merten
• zpracování zprávy ze služební cesty – Ing.Maříková
• filmový dokument na DVD - Ing.Nusl

Zhodnocení situace na SRŠ a VOŠ VHE Vodňany
v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve
školním roce 2008 - 2009

Rekapitulace právě proběhlého období školního roku 2008 – 2009, jakoby dávala za
pravdu ne zrovna optimistickým předpovědím, které napovídají, že ve světové ekonomické krizi si
neuvědomujeme přímou úměru růstu závislostí se sociální nejistotou a zároveň růstu dalších
sociálně patologických jevů, jako bylo v nedávné době v západní Evropě velmi časté použití
střelných zbraní.
Varujícím jevem jsou zejména opakující se vraždy studentů ve školách – často od ještě
mladistvých spolužáků. Společenská sebereflexe je v České republice pranepatrná, ať se to týká
dostupnosti alkoholu, násilí přenášené veřejnoprávními subjekty, vztazích ve školách a celkovém
stavu společnosti.
Na naší škole věnujeme oblasti sociálně patologických jevů mimořádnou pozornost, tak jako
tomu bylo v letech minulých a okamžitě bylo reagováno na jakýkoli cizorodý element, který
vykazoval znaky vedoucí k narušování výchovného procesu u svěřených žáků. Aby tato slova
nevyznívala příliš proklamativně – opíráme se i o závěry ČŠI, která práci v oblasti prevence v
sociálně patologických jevech shledala jako velmi dobrou. Pokud budeme vycházet z těchto závěrů
– uvidíme, že se za těmito výsledky skrývá veliké množství práce všech pedagogických pracovníků
se žáky SRŠ a studenty VOŠ.
Tradičně bylo nejvíce času v preventivní práci věnováno vztahovým otázkám, alkoholu,
kouření a vandalismu. V dalších oblastech se vyskytovaly problémy ojediněle a bylo k nim
přistupováno individuelně. Pokud se budeme zaobírat jednotlivými školními kolektivy, musíme
konstatovat, že současný 2. ročník SRŠ, který v minulém školním roce vykazoval negativistické
tendence v oblasti sociálně patologických jevů přenesl některé aspekty i do letošního školního roku.
Problémy v oblasti kouření, alkoholu s malou schopností sebekázně přinesly celou řadu
výchovných opatření. Při práci s těmito žáky, bylo zjištěno, že trpí zvýšenou nechutí se podřizovat
autoritám, s malou mírou vlastního nazření a uznání svých pochybení. Dále, že si v minoritě svého
ročníku vytvořili pseudonormy pro styk s pedagogickými pracovníky a při svém chování a jednání
řada žáků považuje totální lhaní za běžnou normu, přestože je pravda zcela evidentní. Tento nešvar
je u 2. ročníku rozšířen do takové míry, že bude nutné v budoucnu, proti některým projevům žáků
přijmout taková restriktivní opatření, která zajistí návrat do standardních norem. U extrémně
závažných případů se jeví jako účelné výchovná opatření přijímat ve spolupráci s některou policejní
složkou.
U 1. ročníku SRŠ se prakticky objevily veškeré známější formy sociálně patologických
jevů, které se v současné době ve školách a školních zařízeních vyskytují. Velmi intenzivně bylo
pracováno na eliminaci vztahových problémů, do kterých byla zakomponována drobná krádež, dále
kouření v objektu DM, požívání alkoholických nápojů, vandalismus a vnášení nebezpečných
předmětů do objektu školy a DM. Veškeré sociálně patologické jevy, které se u tohoto ročníku
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vyskytly byly řešeny profylakticky a přijatými výchovnými opatřeními. U některých žáků, však lze
předpokládat nárůst závadového chování. Z tohoto důvodu bude k těmto jedincům přistupováno,
jak ze strany metodika školní prevence, tak ostatních pedagogických pracovníků individuálně a
jejich projevům bude věnována soustavná a zvýšená pozornost.
U dalších ročníků SRŠ se vyskytly problémy v oblasti sociálně patologických jevů
v obecnější rovině. Neměly soustavný charakter a jednotliví žáci byli za své projevy a jednání
řešeni výchovnými opatřeními.
Co se týče studentů VOŠ, nedařilo se v letošním školním roce v dostatečné míře uplatňovat
a prosazovat zákaz kouření v objektu školního zařízení. Dále byl student 1. ročníku VOŠ řešen
přísným výchovným opatřením pro nevhodné chování na DM pod vlivem alkoholu, které bylo
doprovázeno úmyslným poškozením movitého inventáře školského zařízení. S tímto studentem byla
ukončena „spolupráce“ na všech úsecích a již není studentem školy.
Závěrem musíme konstatovat, že období, kdy bylo možné se spoléhat na výsledky
výchovného procesu od rodin přes veškerá vzdělávací a výchovná zařízení až po střední školu
pomalu končí. Bohužel se naplňují slova Jiřího Vacka, vydavatele časopisu Závislosti a my, kde
mimo jiné říká:,, Spoléhá se na to, co je v českých a moravských zemích zvykem, zvyknout si. Je
úděsná myšlenka v oblasti, kde jde nejen o zdraví, ale hlavně o životy mladých lidí. Měli bychom
se ale opravdu začít hlasitě ptát – děláme opravdu prevenci, nebo se jedná o program zaměstnanosti
pro některé lobbistické skupiny? Není přeci možné každý rok konstatovat, že jsme ,,velmi“ úspěšní
ve statistikách negativních jevů v Evropě, že stále chybí zákon o prevenci a prostředky jsou na
všechny jiné věci, než na kvalitní výchovu dětí a mládeže.“( konec citace )
Doplňková činnost školy
Vedení školy se snaží využívat dostupných kapacit jejichž volnou část lze využít k získání
doplňkových zdrojů finančních prostředků pro další rozvoj hlavní činnosti. Již tradičně je
využíváno jak budov, vybavení, tak i pracovního fondu zejména provozních pracovníků.

Penzion Zátiší – využití domova mládeže o hlavních prázdninách. V letošním roce od 18.7.2009 do
1.8.2009 se rekreovalo celkem 147 hostů. Městskému úřadu Vodňany bylo odvedeno na
rekreačních poplatcích 2.936,- Kč. Tržba za rekreace činili včetně služeb 227.839,- Kč.
Kurzy pořádané SRŠ ve školním roce 2008/2009
Od ledna 2008 začalo činnost testovací středisko ECDL – zkoušky žáků a studentů ECDL.
Kurzy pro lov ryb elektrickým agregátem
základní kurzy :
3. 4. 2009 – 13 účastníků, všichni získali Osvědčení pro lov ryb elektrickým proudem
14. 5. 2009 – 30 žáků SRŠ Vodňany, 4. ročník (2008 – 2009), všichni získali Osvědčení pro lov
ryb elektrickým agregátem
doškolovací kurzy :
3. 4. 2009 celkem 5 účastníků, všem byla prodloužena platnost Osvědčení o 3 roky
( kurz proběhl souběžně se základním kurzem pro AOPK 2. 4. – 3. 4. 2009 )
30. 4. 2009 celkem 8 účastníků, všem byla platnost Osvědčení prodloužena o 3 roky
12. 6. 2009 celkem 23 účastníků, všem byla platnost Osvědčení prodloužena o 3 roky.
Kurz Hospodářů rybářských revírů
Proběhl ve dnech 22. 3. – 27. 3. 2009 při účasti 24 uchazečů. Závěrečné zkoušky konalo 25
uchazečů, úspěšně je vykonalo 22 uchazečů, kterým bylo vystaveno Osvědčení o vykonaných
zkouškách na rybářského hospodáře.
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Knihy – škola vydává vlastním nákladem učebnice. Podle těchto učebnic se učí i jiné školy a
v rámci doplňkové činnosti zajišťujeme prodej pro veřejnost. Do současné doby škola vydala od
roku 1992 celkem 11 titulů, z nich některé v několika vydáních. Kniha „Nemoci ryb“ již byla
vydána ve čtvrtém přepracovaném vydání. Bohužel nelogická pravidla tohoto státu svazují vedení
školy ruce v tom, že není možné prodávat učebnice v plné šíři poptávky a získávat tak zpět finanční
prostředky na vydání nových titulů. Brání nám v tom hrozba překročení limitu pro platbu DPH,
která by značně znevýhodnila hospodaření školy jak se již před několika lety stalo.
Školní pokusnictví – jeho hlavním účelem je praxe žáků. V rámci doplňkové činnosti jsou
produkována raná stádia ryb včetně zlatých forem.

8. Provedené kontroly
V uplynulém školním roce, v termínu 20. až 23. ledna 2009 byla provedena kontrola Českou
školní inspekcí. V inspekční zprávě byla velmi kladně hodnocena úroveň vybavení školy
multimediální technikou, její aktivní využívání většinou učitelů a vydavatelská činnost školy
odbornými učebnicemi. Nebylo shledáno zásadnějších závad. Jedinou negativní připomínkou byla
úroveň výuky angličtiny. Ta byla způsobena neplnohodnotným zástupem za mateřskou dovolenou.
Tento problém se snaží vedení školy od nového školního roku v rámci možností vyřešit.
Ostatními kontrolními orgány byly provedeny čtyři kontroly:
1. Kontrola plnění povinností stanovených nařízením EP a rady ES č. 852/2004 o hygieně a ES č.
178/02 potravinové právo, zák. č. 258/00 Sb. v platném znění a vyhl. č. 137/04 ve znění pozdějších
předpisů. Kontrolu provedla Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště
Strakonice dne 24.11.2008
Nebyly zjištěny závady a závady zjištěné dne 19.10.2007 byly odstraněny.
2. Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného.
Kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, územní pracoviště Strakonice dne
15.12.2008.
Nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Byl zjištěn přeplatek v částce 891,- Kč. O tuto částku
škola požádala a byla jí ještě v měsíci prosinci 2008 vrácena.

3. Kontrola dodržování platných právních předpisů při zajišťování školního stravování. Kontrolu
provedl Krajský úřad dne 7.4.2009. Zjištěné závady budou odstraněny k 31.8.2009.
4. Kontrola plnění povinností stanovených nařízením EP a rady ES č. 852/2004 o hygieně a ES č.
178/02 potravinové právo, zák. č. 258/00 Sb. v platném znění a vyhl. č. 137/04 ve znění pozdějších
předpisů. Kontrolu provedla Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště
Strakonice dne 11.6.2009.
Zjištění závady: nepřikryté koše na odpadky, ve skříňkách pro zaměstnance není odděleno
odkládání civilních a pracovních oděvů a v úklidové komoře není provozuschopný stav.
Závady budou odstraněny do 31.8.2009.
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9. Základní údaje o hospodaření školy
Hlavní činnost

a) příjmy
V roce 2008 činila provozní dotace z rozpočtu kraje na provozní výdaje: 3,889.000,- Kč a
dotace na přímé výdaje: 12,539.000,- Kč.
Ostatní dotace:
dotace z odboru životního prostředí KÚ na exkurzi do zpracovatelského provozu:
14.763,03 Kč,
dotace na projekt „Zkvalitňování praktického vyučování a jazykového vzdělávání
v podmínkách SRŠ a VOŠ VHE Vodňany: 759.637,50 Kč,
dotace na projekt „Modernizace Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního
hospodářství a ekologie Vodňany“: 714.000,- Kč.
Finanční prostředky z dotací celkem: 17,916.400,53 Kč.
Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců: 3,020.290,- Kč.
Ostatní příjmy: 180.455,27 Kč, převod z rezervního fondu: 300.680,05 Kč a převod z fondu odměn:
50.311,- Kč.
Příjmy celkem: 21,468.136,85 Kč.
Příjmy za stravné jsou čerpány na potraviny ve ŠJ, příjmy za pronájem státního majetku – byty,
jsou použity na opravy a ostatní příjmy jsou čerpány na nutné provozní výdaje, které nejsou kryté
rozpočtem.
b) výdaje
Investiční výdaje:
Investiční fond byl čerpán v částce 904.574,- Kč.
z toho:
elektrická třípec do ŠJ
projekt zateplení
projektová dokumentace – odkanalizování

83.824,- Kč
5.000,- Kč
29.750,- Kč

akce z projektu „Norsko“:
auto Ford Transit kombi
mikroskop
inter.panel
stavební práce – Středisko prakt.výuky

625.123,- Kč
68.735,- Kč
51.135,- Kč
41.007,- Kč

Neinvestiční výdaje celkem: 21,468.136,85 Kč
z toho:
náklady na platy zaměstnanců školy
náklady na OON
zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění
FKSP
učební pomůcky
ostatní provozní náklady

8,690.187,- Kč
692.722,- Kč
3,098.939,- Kč
175.453,- Kč
216.444,- Kč
8,594.391,85 Kč
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Prostředky na platy – rozpočet k 31.12.2008: 8,599.000,- Kč. Čerpání prostředků na platy:
8,649.311,- Kč. Překročení stanoveného objemu mzdových prostředků na platy o 50.311,- Kč bylo
hrazeno z fondu odměn, nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
Prostředky na OON: rozpočet 370.000,- Kč, čerpáno: 370.000,- Kč.
Provozní dotace a přímá dotace: 16,428.000,- Kč, ostatní dotace 1,488.400,53 Kč. Tržby celkem a
použití fondů: 3,551.736,32 Kč.
Příjmy celkem: 21,468.136,85 Kč.
Výdaje celkem: 21,468.136,85 Kč.
Výsledek hospodaření hlavní činnosti: 0 Kč.
Náklady nezajištěné rozpočtem v hlavní činnosti byly kryty z částky výnosů.
Velkým zdrojem finančních prostředků jsou projekty:
V roce 2008 pokračovala realizace projektu „ Zkvalitňování praktického vyučování a
jazykového vzdělávání v podmínkách SRŠ a VOŠ VHE Vodňany“. Tento projekt byl schválen
rozhodnutím MŠMT č. 08761/06-27-088 ze dne 15.11.2006 na částku 2,538.987,- Kč. Projekt
byl ukončen dle termínu realizace 30.6.2008.
Dotace byla využita dle podmínek k zajištění zkvalitnění vzdělávání. Zkvalitnění výuky je
nástrojem pro úspěšné zařazení absolventů školy na trh práce. Realizací projektu je rozšířen
odborný profil absolventů školy, kteří budou mnohem lépe připraveni ke vstupu na trh práce
zejména z hlediska dostatečných praktických znalostí a jazykové vybavenosti.
Velkým přínosem tohoto projektu pro školu je vybavení učebními pomůckami.
Od 1.10.2008 byla zahájena realizace projektu „Modernizace Střední rybářské školy a Vyšší
odborné školy vodního hospodářství a ekologie Vodňany“ - Norský mechanismus na částku
14.270 tis. Kč. U tohoto projektu jsou velkým přínosem pro školu investice. Datum ukončení
realizace projektu je 30.4.2011.
V prosinci 2007 byla podána žádost k účasti v projektu OŠMT „Zlepšení vybavenosti ICT na
středních a speciálních školách Jihočeského kraje“ – vybavení interaktivními tabulemi – 2 ks.
Interaktivní tabule budou dodány až v roce 2009.
V roce 2008 byl podán projekt“ Zkvalitňování marketingu, výuky cizích jazyků a spolupráce se
zaměstnavateli pro zvýšení kvality vzdělávání na Střední rybářské škole Vodňany“. Projekt byl
přijat a bude realizován od 2.2.32009 do 31.1.2012.
c) výsledky kontrol hospodaření
V roce 2008 ve škole bylo provedena kontrola Českou školní inspekcí a tři ostatní kontroly.
1. Kontrola projektu“Zkvalitňování praktického vyučování a jazykového vzdělávání v podmínkách
SRŠ a VOŠ VHE Vodňany“. Kontrolu provedlo MŠMT Praha dne 3.7.2008
s cílem ověřit soulad realizace s předloženým projektem. Kontrolou bylo zjištěno, že čerpání dotace
je v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j. 08 761/06-27-088 a schváleným rozpočtem
projektu. Kontrolou účetních dokladů na místě nebyly prokázány žádné nesrovnalosti.
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2. Kontrola plnění povinností stanovených nařízením EP a rady ES č. 852/2004 o hygieně a ES č.
178/02 potravinové právo, zák. č. 258/00 Sb. v platném znění a vyhl. č. 137/04 ve znění pozdějších
předpisů. Kontrolu provedla Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště
Strakonice dne 24.11.2008
Nebyly zjištěny závady a závady zjištěné dne 19.10.2007 byly odstraněny.
3. Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného..
Kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, územní pracoviště Strakonice dne
15.12.2008.
Nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Byl zjištěn přeplatek v částce 891,- Kč. O tuto částku
škola požádala a byla jí ještě v měsíci prosinci 2008 vrácena.

Doplňková činnost

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany,
Zátiší 480 organizuje doplňkovou činnost dle povolených okruhů ve zřizovací listině vydané
Jihočeským krajem dne 27. 11. 2001 a dodatkem č. 6.
Povolené okruhy doplňkové činnosti:
hostinská činnost
ubytovací služby
činnost organizačních a ekonomických poradců
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
produkce a distribuce násadových ryb
vydavatelské a nakladatelské činnosti.
Rozsah doplňkové činnosti je stanoven v objemu volné (nevyužité) kapacity organizace tak,
aby neohrozil plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti. Výsledek hospodaření z této
činnosti se využívá na další rozvoj školy.
Při provozování doplňkové činnosti se organizace řídí „Interní směrnicí o hospodářské
činnosti“. Výsledky v doplňkové činnosti nejsou v ročním úhrnu ztrátové. Organizace během roku
sleduje jednotlivé povolené okruhy doplňkové činnosti a dbá na efektivnost provozování těchto
činností.
V doplňkové činnosti činily v roce 2008 příjmy: 2,174.007,50 Kč, výdaje: 1,899.767,69 Kč.
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti: 274.239,81 Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření byl po schválení celkových finančních vztahů k rozpočtu na
základě souhlasu zřizovatele převeden do rezervního fondu a do fondu odměn.
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10. Údaje o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (§ 18, odst. 2)
Výsledky přijímacího řízení jak na Střední rybářské škole, tak i VOŠ vodního hospodářství a
ekologie jsou zveřejňovány bezprostředně po vyhodnocení na webových stránkách školy s tím, že
jednotliví uchazeči jsou zde uváděni pod čísly, která jsou jim přidělována při přijímacím řízení tak,
aby nedošlo k porušení práva na utajení osobních údajů.
Na webových stránkách školy je uvedena i organizace školního roku, z které vyplývá
činnost školy v průběhu daného školního roku, termíny prázdnin i povinné odjezdy žáků z DM (viz.
příloha č. 11,12).
V průběhu sledovaného období se na školu nikdo z rodičů ani ostatní veřejnosti neobrátil ani
písemnou formou k poskytnutí informací nad rámec těch, které jsou přístupné na webových
stránkách. Informace o studijních možnostech školy je na požádání sdělována podle formy vyžádání
buď písemně, telefonicky, nebo při osobních jednáních. Studijní výsledky jednotlivých žáků jsou u
sdělovány zákonným zástupcům. Je připravován elektronický přístup k průběžné klasifikaci
zajištěný příslušnými hesly pro jednotlivé zákonné zástupce.
Výroční zpráva školy je dostupná veřejnosti v Informačním centru školy a na webových
stránkách školy, v rybářském muzeu - Lovecký zámek Ohrada Hluboká nad Vltavou.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 byla sepsána podle původní metodiky,
neboť nové schéma bylo publikováno v době, kdy již byla výroční zpráva zkonstruována. Proto
bude podle ní postupováno až v příštím roce. Tato zpráva byla rámcově projednána na
pedagogické radě dne 21. 8. 2009 a následně odsouhlasena Školskými radami školy dne 15. 10.
2009.
Seznam příloh:
1. Dodatek č. 6 zřizovací listiny
2. Zařazení do Rejstříku škol - Rozhodnutí o změně kódu u VOŠ VHE Vodňany
3. Výsledky voleb do školské rady SRŠ
4. Výsledky voleb do školské rady VOŠ VHE
5. Změna člena školské rady
6. Rozdělení úkolů ve školním roce 2008/2009
7. Protokol o přijímacím řízení SRŠ pro školní rok 2009/2010
8. Protokol o přijímacím řízení VOŠ VHE pro školní rok 2009/2010
9. Seznam výchovných opatření udělených v průběhu školního roku 2008/2009
10. Rozhodnutí ředitele k maturitní zkoušce v roce 2008 (denní studium)
11. Organizace školního roku 2008/2009 SRŠ, SRŠ DS a VOŠ VHE
12. Přehled pokynů ředitele za školní rok 2008/2009
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