VÝRO NÍ ZPRÁVA O
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-12

INNOSTI ŠKOLY

S ohledem na skute nost, že Zastupitelstvo kraje
rozhodlo
o slou ení organizací St ední škola, Šenov u Nového Ji ína, p ísp vková
organizace, I 00848077 a St ední škola p írodov dná a zem d lská, Nový
Ji ín, p ísp vková organizace, I 00601608, s ú inností od 1. 7. 2012, je
p edkládána jedna výro ní zpráva. Tato výro ní zpráva se skládá ze dvou
ástí, protože ob školy do 30. 6. 2012 pracovaly samostatn .
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Školská rada
Z ízena dne 1.9.2005.
V uplynulém školním roce ve složení:
Ing. Svatopluk Vrážel (p edseda), Bc. Blanka Faluši, Jaroslav Štekbauer, Ing.
Petr Arnošt, Ing. Tomáš Táborský, Aleš ehák, Ladislav Tr ka.
Základní informace zve ejn né podle požadavku zákona 106/1999 Sb.
ve zn ní pozd jších p edpis
editelem školy je RNDr. Ji í Trávní ek. Byl jmenován do funkce dne 1. b ezna
1992 nám stkem ministra školství, mládeže a t lovýchovy R v souladu
s ustanovením § 12 odst. 4 pís. d) zákona NR 564/1990 Sb. a podle ustanovení § 65 zákona 167/1991 Sb. (zákoníku práce) dekretem .j. 10 476/92.
Vymezení pravomoci a p sobnosti editele školy podle zákona 561/2004
Sb.(školský zákon):
editel ídí právnickou osobu vykonávající innost školy, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. editel odpovídá za spln ní u ebních plán a u ebních osnov, za odbornou a pedagogickou úrove
výchov vzd lávací práce školy nebo školního za ízení a za efektivní využívání
sv ených hospodá ských prost edk ; odpovídá za vytvo ení podmínek pro innost školské rady, pro výkon školní inspekce a p ijetí následných opat ení, kontroluje práci pedagogických pracovník a ostatních pracovník a studijní výsledky žák . editel odpovídá za zpracování a zp ístupn ní ve ejnosti výro ní
zprávy o innosti školy a výro ní zprávy o hospoda ení školy a p edkládá tyto
zprávy školské rad . editel je povinen ú astnit se jednání školské rady, je-li jí
p izván. editel školy zajiš uje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí
žáci byli informováni o pr b hu vzd lávání a výchovy žáka.
editel školy a školského za ízení
rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzd lávání a
školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
odpovídá za to, že škola a školské za ízení poskytuje vzd lávání a školské
služby v souladu s tímto zákonem a vzd lávacími programy uvedenými v §3,
odpovídá za odbornou a pedagogickou úrove vzd lávání a školských služeb,
vytvá í podmínky pro výkon inspek ní innosti eské školní inspekce a p ijímá následná opat ení,
vytvá í podmínky pro další vzd lávání pedagogických pracovník a pro práci
školské rady, pokud se podle tohoto zákona z izuje,
zajiš uje, aby osoby uvedené v zákonní zástupci žáka byli v as informovány
o pr b hu a výsledcích vzd lávání dít te, žáka nebo studenta,
zajiš uje spolupráci p i uskute ování program zjiš ování výsledk vzd lávání vyhlášených ministerstvem,
odpovídá za zajišt ní dohledu nad d tmi a nezletilými žáky ve škole a školském za ízení.
editel školy z izuje pedagogickou radu jako sv j poradní orgán, projednává
s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opat ení týkající se vzd lá-
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vací innosti školy. P i svém rozhodování editel školy k názor m pedagogické
rady p ihlédne. Pedagogickou radu tvo í všichni pedagogi tí pracovníci školy.
editel školy rozhoduje
o právech a povinnostech v oblasti státní správy v t chto p ípadech (odkazy
na zákon 561/2004 Sb):
p e azení žáka nebo studenta do vyššího ro níku podle §17 odst. 3 a povolení individuálního vzd lávacího plánu podle §18 ,
p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole podle §59 a následujících, vyšší odborné škole podle §93 a následujících a v konzervato i podle §88 ,
p estupu, zm n oboru vzd lání a p erušení vzd lávání podle §66 a §97 ,
opakování ro níku po spln ní povinné školní docházky podle §52 odst. 6 ,
§66 odst. 7 a §97 odst. 8 ,
podmín ného vylou ení a vylou ení žáka nebo studenta ze školy nebo školského za ízení podle §31 odst. 2 a 4 ,
uznání dosaženého vzd lání podle §70 a §100 ,
povolení a zrušení individuálního vzd lávání žáka podle §41
Proti rozhodnutí editele školy se lze odvolat do 15 dn , nestanoví-li zvláštní
p edpisy jinak (zákon . 500/2004 Sb.). Odvolání se podává krajskému ú adu
v Ostrav , ul. 28. íjna 117, 702 18, prost ednictvím editele školy. Odvolání
proti rozhodnutí o nep ijetí žáka ke studiu se podává do 8 dn .
editel školy se ídí t mito základními p edpisy :
Zákon . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon).
Zákon . 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm n n kterých
zákon .
Na ízení vlády . 689/2004 Sb., o soustav obor vzd lání v základním,
st edním a vyšším odborném vzd lávání.
Vyhláška MŠMT . 442/1991 Sb., o ukon ování studia ve st edních školách
a u ilištích, ve zn ní zákona . 138/1995 Sb. a vyhlášek . 235/2003 Sb. a .
672/2004 Sb.
Vyhláška MŠMT . 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
p ijímacího ízení ke vzd lávání ve st edních školách.
Vyhláška MŠMT . 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysv d ení vydaných zahrani ními školami.
Vyhláška MŠMT . 13/2005 Sb., o st edním vzd lávání a vzd lávání
v konzervato i.
Vyhláška MSMT . 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
Vyhláška MŠMT . 47/2005 Sb., o ukon ování vzd lávání ve st edních školách záv re nou zkouškou a o ukon ování vzd lávání v konzervato i absolutoriem.
Vyhláška MŠMT . 107/2005 Sb., o školním stravování.
P edpisy jsou k nahlédnutí u editele školy a n které z nich také na
www.zemskolanj.cz. Jsou vystaveny také na www.msmt.cz.
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Výro ní zpráva o innosti školy a výro ní zpráva o hospoda ení
jsou ve ejn p ístupné a jsou k dispozici u editele nebo zástupce editele
v pracovních dnech od 8 do 14 hodin.
Pracovník pov ený vy izováním stížností a poskytováním informací:
Ing. V ra Nováková – zástupce editele
tel.: 556 706 301, 706 302, fax: 556 706 302,
E-Mail: zemskolanj@zemskolanj.cz
P i vy izování stížností, podn t a oznámení se postupuje podle zákona
500/2004 Sb.
Postup p i vy izování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem
. 106/1999 Sb.:
žadatelem m že být každá fyzická nebo právnická osoba
žádost o informaci se podává ústn nebo písemn
žádost o poskytnutí informací poštou p ijímá pracovník školy pov ený evidencí pošty
editel školy je oprávn n požadovat úhradu skute ných náklad spojených
s vyhledáváním informací, po ízením kopií, odesláním žadateli apod. Zpravidla
jsou to náklady na kopírování (1,50 K za jednu stranu ), p íp. práce
s vyhledáváním a zpracováním (100,- K za jednu hodinu práce).
HISTORIE ŠKOLY
Zem d lské školství v Novém Ji ín - Žilin má dlouholetou tradici. Školu se
poda ilo otev ít na základ usnesení Moravského zemského sn mu
z 30. prosince 1866. Pot eba odborného vzd lání se postupem doby rozši ovala. Byla otev ena hospody ská škola a zimní hospodá ská škola. Hodnotíme-li
innost st ední zem d lské školy v Novém Ji ín do roku 1945, je nutno uvést,
že do této doby byla nositelem zem d lského pokroku, rozši ovatelem zem d lských zkušeností, má ohromné zásluhy na zvelebení krava ského skotu,
rozmnožování kvalitních odr d obilovin apod. Škola m la ohlas i za hranicemi
Rakouska-Uherska.
Vývoj školy po roce 1945 byl velmi pestrý a zrcadlil rychlé zm ny, jimiž procházela naše spole nost. Byly zavád ny nové formy vzd lávání zem d lské mládeže.
V roce 1958 byla otev ena St ední zem d lská technická škola (SZTŠ), denní,
ty letá s maturitou. Studijními obory byly obor P stitelství a obor Chovatelství.
Pozd ji byl zaveden obor P stitelství - chovatelství.
Od 1. 9. 1985 se m ní název školy na St ední zem d lskou školu (SZeŠ).
Ve školním roce 1993/94 došlo k zavedení studijního oboru Agropodnikání se
zam ením zem d lská výroba a obchod a služby.
Od 1. zá í 1994 bylo zahájeno dvouleté nástavbové studium pro absolventy t íletých u ebních obor . Pozd ji bylo otev eno i v dálkové form .
Od 1. 9 . 1998 se m ní název školy na St ední zem d lská škola a St ední odborné u ilišt zem d lské, Nový Ji ín, U Jezu 7 (SZeŠ a SOUz).
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Od 1. 9. 1999 dochází ke zm n za azení do sít škol na základ rozhodnutí
MŠMT R .j. 22 789/99-21, kterým se povolují studijní obory pro St ední zem d lskou školu (studijní obor Agropodnikání) a pro SOU (u ební obor - Opravá zem d lských stroj ) a studijní obor - Podnikání v oborech (dálková forma,
nástavbové studium).
Od 1. 9. 2000 je nov za azen další zem d lský studijní obor Rostlinoléka ství.
Novým z izovatelem školy ke dni 1. ervence 2001 se stal Moravskoslezský
kraj, 28. íjna 117, 702 18 Ostrava, I :70890692.
Dnem 1. zá í 2003 byl zaveden další studijní obor – Ochrana a obnova životního prost edí. Je to obor nezem d lský, lyceálního typu.
Od 1.zá í 2005 byla na naší škole zahájena výuka dalšího nového studijního
oboru P írodov dné lyceum.
Od 1. 1 . 2006 se m ní název školy na St ední škola p írodov dná a zem d lská, Nový Ji ín, p ísp vková organizace (SŠP Ze).
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P EHLED OBOR VZD LÁNÍ
78-421-M/006 P ÍRODOV DNÉ LYCEUM
– obor schválen MŠMT .j. 18 559/04-23 s platností od 1. 9. 2005 po ínaje prvním ro níkem

délka studia:
zp sob ukon ení studia:
forma studia:

4 roky
maturitní zkouška, dosažení st edního vzd lání
s maturitní zkouškou
denní

Absolvent studijního oboru p írodov dné lyceum je p ipraven ke studiu jak na
vysokých školách, tak v oborech vyšších odborných škol zam ených na biologii, chemii, životní prost edí, potraviná ství, zem d lství apod.
Absolvent byl vzd lán tak, aby získal v domosti, dovednosti a návyky pot ebné
nejen pro terciární, ale i pro celoživotní vzd lávání a uplatn ní se na trhu práce.
Pokud absolvent nebude pokra ovat ve studiu, m že se uplatnit, vzhledem
k získaným obecn odborným poznatk m z oblasti ekologie, chemie, geografie,
informa ních a komunika ních technologií, potraviná ství, zem d lství apod.,
v innostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a
správní innosti zejména v oblastech p íslušné profilace. M že si také doplnit
kvalifikaci pro výkon povolání v rámci dalšího vzd lávání formou kvalifika ních
i rekvalifika ních kurz .
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16-01-M/005 OCHRANA A OBNOVA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
–
–

obor schválen MŠMT .j. 31 432/96-71 s platností od 1. 9. 1997 po ínaje prvním ro níkem
od 1.9.2010 – výuka dle ŠVP Ekologie a biologie, zpracovaného dle RVP Ekologie a životní
prost edí

délka studia:
4 roky
zp sob ukon ení studia: maturitní zkouška, dosažení st edního vzd lání
s maturitní zkouškou
forma studia:
denní
Studijní obor je koncipován tak, aby jeho absolventi byli p ipraveni ke studiu na
vysokých a vyšších školách nebo své odborné v domosti a dovednosti mohli
uplatnit v praxi. Studiem tohoto oboru žáci získávají všeobecné i základní odborné znalosti týkající se odborné terminologie, jsou seznámení s problematikou vzniku a vývoje života na zemi, jsou schopni vyhodnocovat zm ny životního
prost edí, vliv toxických látek a další negativní vlivy na životní prost edí, orientují se v zákonech a p edpisech o ochran p írody. Absolventi jsou schopni sledovat a vyhodnocovat zm ny týkající se životního prost edí, zabývat se prevenci negativních vliv . Informace z oblasti životního prost edí používat p i pln ní
administrativních, organiza ních i odborných úkol , p i podnikatelské nebo
osv tové innosti.
Absolventi, kte í se nerozhodnou pro další studium se mohou uplatnit:
jako pracovníci referát životního prost edí m st, obcí
jako pracovníci chrán ných krajinných oblastí, národních park
v institucích ochrany p írodního prost edí
v r zných podnicích, v útvarech a laborato ích, které se zabývají zne išt ním životního prost edí, odpadovým hospodá stvím apod.
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41-41-M/001 AGROPODNIKÁNÍ
41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ
–
–

obor schválen MŠMT .j. 25057/2000-23 s platností od 1.9.2000 po ínaje prvním ro níkem
od 1.9.2009 – výuka dle ŠVP Agropodnikání, zpracovaného dle RVP AGP 41-41-M01

délka studia:
zp sob ukon ení studia:
forma studia:

4 roky
maturitní zkouška, dosažení st edního
vzd lání s maturitní zkouškou
denní

Studijní obor je koncipován tak, aby jeho absolventi byli schopni se znalostí široké problematiky zem d lské výroby vykonávat innosti v technicko hospodá ských funkcích pro odv tví zem d lství, zejména p i p stování rostlin a chovu
zví at. Pro tyto innosti získají odbornou pr pravu, zejména na úseku technologických proces p i p stování rostlin a chovu zví at, ekonomiky a organizace
zem d lské produkce. Obor je koncipován tak, aby žáci mohli vykonávat i innosti související s ochranou životního prost edí, životem na venkov , zpracováním zem d lské produkce a se službami pro zem d lství.
Vzhledem k širokému rozsahu vzd lání mají absolventi možnost uplatnit se nejen v oblastech zem d lské prvovýroby, ale i v dalších oblastech výrobní a nevýrobní sféry spjaté se zem d lstvím. Jsou p ipraveni k vykonávání funkcí
technickohospodá ských pracovník , k vedení živností a podnikatelské innosti
v oblasti prvovýroby, služeb pro zem d lství a zpracování zem d lské produkce, tvorby a ochrany životního prost edí a obnovy venkova.
V rámci zam ení, které škola vytvá í za azováním volitelných p edm t , poskytuje absolvent m užší specializaci p i zachování spole ného základu umož ujícího absolventovi p izp sobovat se m nícím se podmínkám na trhu práce.
Obor je koncipován tak, aby umožnil využít v tší variability obsahu vzd lání a
tím zohlednit zájmy žák , požadavky zem d lství v daném regionu a na trhu
práce.
Absolvent je schopen se uplatnit jako:
zem d lský technik, soukrom hospoda ící zem d lec
pracovník provozních úsek zpracovatelského pr myslu
pracovník výpo etního st ediska podniku i firmy zajiš ující obsluhu VT
pracovník ekonomických úsek zpracovatelského pr myslu
ú etní nebo administrativní pracovník,
poradce organizací i podnikatel pro zem d lství
Sou ástí jeho kvalifikace je idi ské oprávn ní skupin T, B.
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41 - 55 - H / 01 OPRAVÁ ZEM D LSKÝCH STROJ
–

od 1.9.2009 – výuka dle ŠVP Opravá zem d lských stroj , zpracovaného dle RVP OZS
41-55-H01

délka p ípravy:
u ební obor ur en:
zp sob ukon ení:
forma studia

3 roky
pro hochy
záv re ná zkouška, dosažení st edního vzd lání
s výu ním listem
denní

Jen pro hochy, není vhodný pro uchaze e se ZPS.
Absolvent tohoto u ebního oboru umí se znalosti základ zem d lské výroby
provád t technickou údržbu, se izování a opravy traktor , samojízdných stroj a
mechaniza ních prost edk používaných v technologických procesech p stování rostlin a chovu hospodá ských zví at.
Umí provád t jednoduché renovace sou ástí, demontáže, vým ny podskupin a
ástí stroj a za ízení. Umí sva ovat elektrickým obloukem, plamenem a ezat
kyslíkem, ídit motorová vozidla v rozsahu idi ského oprávn ní skupiny T, B, C.
Zná obsluhu diagnostických p ístroj a za ízení a umí využívat výsledk diagnostických prohlídek ke zvyšování provozní spolehlivosti a hospodárnosti zem d lské techniky.
Absolvent se umí orientovat v základních vztazích své profese k životnímu prost edí a v zásadách jeho ochrany p ed možnými negativními vlivy.
Zná zásady a p edpisy ochrany, bezpe nosti a hygieny práce, p edpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním za ízením.
U ební obor p ipravuje absolventy pro výkon d lnického povolání opravá zem d lských stroj a za ízení užívaných v zem d lství.
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64-41-L/524 PODNIKÁNÍ
64-41-L/51
– obor schválen MŠMT .j. 21 236/2004 -23 s platností od 1.9.2005 po ínaje prvním ro níkem
– od 1.9.2009 – výuka dle ŠVP Opravá zem d lských stroj , zpracovaného dle RVP
OZS 41-55-H01

délka studia:
2 roky (denní forma) a 3 roky (dálková forma)
zp sob ukon ení studia: maturitní zkouška, dosažení st edního vzd lání
s maturitní zkouškou
forma studia:
denní, dálková
podmínky p ijetí:
úsp šn dokon ený t íletý u ební obor, výu ní list
Studijní obor prohlubuje a rozši uje znalosti, které žáci získali ve t íletém u ebním oboru. Toto rozší ení a prohloubení je zam eno p edevším do oblasti administrativn ekonomické s cílem p ipravit absolventa pro podnikatelskou dráhu.
Po ukon ení studia je absolvent p ipraven pro podnikatelské innosti zejména
v oboru své prvotní profese.

10

PERSONÁLNÍ ZABEZPE ENÍ
KVALIFIKOVANOST U ITEL
Základní podmínkou kvalitní výuky je kvalifikovanost u itel .
Na škole jsou všeobecn vzd lávací i odborné p edm ty vyu ovány v naprosté
v tšin hodin kvalifikovan . U iteli s áste nou kvalifikací jsou vyu ovány n které hodiny cizích jazyk a odborného výcviku. Tito u itelé si dopl ují kvalifikaci studiem nebo budou studovat v nejbližší dob .
Cílem je dosáhnout plné kvalifikovanosti všech vyu ujících.

vyu ované p edm ty všeobecn vzd lávací
JL
OBN, ZSV
ANJ, KAJ
NEJ, KNJ
MAT,MAS
TEV, SH
ZEP, GEF
D J
FYZ
celkem všeobecn vzd lávací
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po et
hodin
celkem
29
12
57
27
29
29
6
6
11
206

po et hodin
vyu ovaných
kvalifikovan
29
12
57
27
29
29
6
6
11
206

% hodin vyu ovaných
kvalifikovan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

vyu ované p edm ty odborné

BIO, BIS, GEO, EKL, PR
CHE,CHS, MEA
TEP
OŽP, KŽP, PRP
ZAM, ZSZ
STT, STR, MEP
TEC, TKR, ZTE
TOP,TDO
IKT, SAP
PRO, OCR
CHO, CHD, ZZE
EKO, EKP, EKN
UCT, UCP
MAM, CHP
KOR, PSS, TAD, PEK
PSY, PRN
MOV
PX, IPX
OVY
celkem odborné
celkem
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po et
hodin
celkem
32
24
6
9
8
6
4
2
42
13
11
21
16
8
8
7
9
6
90
322
528

po et hodin
vyu ovaných
kvalifikovan

% hodin vyu ovaných
kvalifikovan

32
24
6
9
8
6
4
2
42
13
11
21
16
8
8
7
9
6
60
292

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
66,67
90,68

498

94,32

P IJÍMACÍ

OBORY
Agropodnikání
Ekologie a biologie
Podnikání
Podnikání
Opravá zem. stroj
Škola celkem:

ÍZENÍ

forma
studia

po et žák
p ihlášených

po et
p ijatých
žák celkem

29
37
43
41
52
202

28
32
43
41
35
179

denní
denní
denní
dálková
denní

po et žák
se ZL
celkem

po et žák
p ijatých na
základ
odvolání

11
24
30
32
24
121

Komentá k p ijímacímu ízení
V rámci p ijímacího ízení na školní rok 2012/2013 mohli žáci podávat do 1. kola 2 p ihlášky, p ijatí žáci m li povinnost na vybraný obor odevzdat zápisový
lístek. To následn vedlo k tomu, že z p ijatých žák nastoupila pouze ást a
muselo být vypsáno n kolik dalších kol p ijímacího ízení.
Uchaze i do ty letého denního studia konali jednotné p ijímací zkoušky, které
zajiš ovala organizace KVIC Nový Ji ín, p.o.
V kritériích pro p ijetí byl výsledek p ijímací zkoušky zastoupen 50 % a prosp ch z vybraných p edm t ( J, CJ, MAT, P I, FYZ, CHE) z 8. ro níku a 1.
pololetí 9. ro níku ZŠ také 50 %.
V oborech ádného ty letého denního studia byla vypsána celkem 3 kola p ijímacího ízení.
Do t íletého u ebního oboru byli p ijímání uchaze i na základ prosp chu ze
základní školy, bylo vypsáno jedno kolo p ijímacího ízení.
Do nástavbového studia (pro denní i dálkovou formu) byli uchaze i p ijímání na
základ prosp chu v u ebním oboru.
Pro denní i dálkovou formu vzd lávání bylo vypsáno 6 kol p ijímacího ízení.
Proti nep ijetí se odvolalo 8 žák , z toho 7 z oboru Opravá zem d lských stroj
a 1 z oboru Agropodnikání. Do oboru OZS bylo p ijato na základ odvolání 6
žák , 2 odvolání byla zamítnuta.
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0
0
0
0
6
6

VÝSLEDKY VZD LÁVÁNÍ
PO TY ŽÁK

K 30.9.2011

Ro ník

Po et t íd

1.

1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
3
1
2
0,5
1,5
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2

2.
3.
4.

celkem

1.
2.
3.
celkem
1.
2.
celkem
1.
2.
3.
celkem
SŠP Ze
celkem

14

16

Obor
AGP-ŠVP
EBI
AGP-ŠVP
EBI
AGP-ŠVP
P L
AGP
OOŽP
P L
AGP-ŠVP
AGP
EBI
OOŽP
P L
OZS-ŠVP
OZS-ŠVP
OZS- ŠVP
OZS-ŠVP
PODde-ŠVP
PODde
nást. stud. denní
PODda-ŠVP
PODda
POSda
nást. stud. dálkové

Hoši

Dívky

Celkem

5
7
10
10
9
2
8
4
9
24
8
17
4
11
24
24
18
66
10
12
22
14
12
7
33

12
12
19
10
10
7
22
5
7
41
22
22
5
14
6
5
11
13
14
12
39

17
19
29
20
19
9
30
9
16
65
30
39
9
25
24
24
18
66
16
17
33
27
26
19
72

185

154

339

STUDIJNÍ VÝSLEDKY K 30.6.2012

0
0

0
1

5
2

0
0

8
2

129,2
145,8

5,2
1,3

59
27
56
306

0
1
12
20

2
4
10
40

1
3
0
25

56
19
34
221

0
0
0
0

0
0
0
1

3
0
0
10

0
0
0
0

8
6
19
43

151,4
250,5
39,2
143,22

3,6
18,9
0
5,8

p erušení

neomluvených

61
51

omluvených

15
6

z jiných d vod

10
14

vylou ení

po et žák - prosp li

4
3

p estup

po et žák - neprosp li

90
74

opakování

po et žák
nehodnocených

pr m. po et
zameškaných
hodin na žáka/rok

po et žák studujících s
vyznamenáním

AGP
OOŽP
P L,EBI
OZS
PODde
PODda
celkem

po et žák celkem

obor

po et žák - ukon ení studia
v pr b hu šk. roku

Komentá :
Ukon ení studia - jiné d vody zahrnují ukon ení studia na vlastní žádost, bez
uvedení d vodu, ukon ení studia z d vodu absence, ukon ení z d vodu neprosp chu a zm nu formy studia.

MATURITNÍ A ZÁV RE NÉ ZKOUŠKY
JARNÍ TERMÍN 2012

Ve školním roce 2011/2012 konali žáci v kv tnu státní maturitní zkoušku, která
m la 2 ásti - profilovou a spole nou ást.
Ve spole né ásti maturitní zkoušky žáci maturovali povinn ze dvou p edm t :
• eského jazyka a literatury (ústní, písemná zkouška, didaktický test),
• angli tiny, n m iny (ústní, písemná zkouška, didaktický test) nebo matematiky (didaktický test).

Komentá - Agropodnikání:
V profilové ásti žáci maturovali z následujících maturitních p edm t :
• praktická zkouška z odborných p edm t ,
• zem d lské p edm ty,
• ekonomické p edm ty.
Z 29 žák maturitního ro níku nebyli p ipušt ni k maturitní zkoušce v jarním
termínu 2 žáci z d vod neuzav ené klasifikace za 2. pololetí (nehodnocen, neprosp ch).
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Tito žáci úsp šn uzav eli klasifikaci v srpnu 2012 a v zá í konali maturitní
zkoušku v náhradním podzimním termínu.

Komentá – Ochrana obnova životního prost edí:
V profilové ásti žáci maturovali z následujících maturitních p edm t :
• praktická zkouška z odborných p edm t ,
• biologie,
• ekologie a ochrana životního prost edí.
Z 9 žák nekonali maturitní zkoušku v jarním termínu 2 žáci z d vod neuzav ené ro níkové klasifikace. Žáci klasifikaci neuzav eli ani v srpnu 2012, proto
maturitní zkoušku v podzimním termínu nekonali. Jeden z t chto žák požádal
v ervnu o opakování ro níku.

Komentá – P írodov dné lyceum:
V profilové ásti žáci maturovali z následujících maturitních p edm t :
• biologie a ekologie
• chemie nebo informa ních a komunika ních technologií.
Ze 16 žák nekonal maturitní zkoušku v jarním termínu 1 žák z d vodu neuzav ené ro níkové klasifikace. Klasifikaci v srpnu 2012 úsp šn uzav el a mohl
konat maturitní zkoušku v náhradním podzimním termínu.

Komentá – Podnikání - denní nástavbové studium:
Ze 17 žák nebyli p ipušt ni k maturitní zkoušce v jarním termínu 2 žáci
z d vod neuzav ené klasifikace za 2. pololetí (nehodnocen, neprosp ch).
V srpnu žáci úsp šn uzav eli klasifikaci a konali maturitní zkoušku
v podzimním termínu.

Komentá – Podnikání - dálkové nástavbové studium:
Z 18 žák konali maturitní zkoušku v jarním termínu všichni žáci.

Komentá – záv re né zkoušky:
Z 16 žák p istoupili k záv re ným zkouškám všichni žáci.
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Opravné maturitní zkoušky – jarním termín 2012

6
2
4

6
2
4

po et žák neprosp li

AGP
OŽP
PODde

po et žák – prosp li

Agropodnikání
Ochrana a obnova ŽP
Podnikání denní

po et žák – konali
opravnou zkoušku

obor

po et žák p ihlášených
opravnou zkoušku

Žáci, kte í v minulém školním roce nevykonali úsp šn maturitní zkoušku, konali v jarním termínu 2011/2012 opravnou maturitní zkoušku.
V oboru Agropodnikání konalo opravnou zkoušku 6 žák , 2 profilovou ást a 4
spole nou ást.
V oboru Ochrana a obnova ŽP konali opravnou zkoušku 2 žáci, 1 profilovou a 1
spole nou ást.
V oboru Podnikání – denní forma konali opravnou zkoušku 4 žáci, všichni spole nou ást. Jeden žák, který neusp l u maturitní zkoušky v ádném termínu se
k opravné zkoušce nep ihlásil. Žáci tohoto oboru u maturitní zkoušky neprosp li. T i žáci konali 2. opravnou zkoušku, jeden žák konal 1. opravnou zkoušku a
m že se p ihlásit ješt k jedné k opravné zkoušce.
.
Výsledky opravné maturitní zkoušky – jaro 2012

6
2
0

0
0
4

Konali úsp šn

PZ

2
1
0

DT

4
1
4

PP

ÚZ

x
x
1

MATURITNÍ A ZÁV RE NÉ ZKOUŠKY
PODZIMNÍ TERMÍN 2012
Komentá - maturitní zkoušky:
Žáci, kte í nekonali, pop . neprosp li u maturitní zkoušky v jarním termínu, se
mohli p ihlásit k podzimnímu termínu v zá í 2012.
Písemná ást spole né maturitní zkoušky se konala 3. – 5.9.2012, profilová
ást a ústní zkouška spole né ásti se konala 17. – 19.9.2012.
.
Komentá – opravné záv re né zkoušky:
Opravné záv re né zkoušky prob hly v 10.9. (písemná ást) a 18.9. (ústní
ást).
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x
x
x

po et žák – prosp li
s vyznamenáním

po et žák - prosp li

po et žák – neprosp li
celkem

po et žák – neprosp li
písemná zkouška

po et žák – neprosp li
praktická zkouška

po et žák – neprosp li
ústní zkouška

16

16

0

12

4

2

0

3

OZS

4

4

0

3

1

0

0

0

po et žák ve t íd

OZS

obor

ádný termín
( erven 2012)
opravná zkouška
(zá í 2012)

po et žák – konali ZZk

Výsledky záv re ných zkoušek

Výsledky maturitních zkoušek jaro a podzim 2012 jsou uvedeny v p íloze.
HODNOCENÍ VÝSLEDK VZD LÁVÁNÍ - MECOPS
Testování žák 1. a 3. ro ník obor vzd lání poskytujících st ední vzd lání
s maturitní zkouškou a zjišt ní relativního p ír stku znalostí (MEC Ostrava):
Tento projekt si klade za cíl zhodnotit, jak testovaná škola v porovnání s ostatními školami p ispívá k rozvoji znalostí a kompetencí žák .
Žáci jsou testováni v prvním ro níku a ve t etím ro níku studia. Je porovnán
pokrok ve znalostech a kompetencích žák . P ír stek znalostí je statisticky
zpracován. Z výsledk vyplývá, jakou m rou škola p isp la k pokroku ve vzd lání.
Relativní p ír stek je hodnota, která pom rn objektivn prokazuje kvalitu vzd lávání. Testovány jsou: eský jazyk, matematika, anglický jazyk, n mecký jazyk, obecné studijní p edpoklady.

íjen 2011
testování 1. ro ník
eský jazyk
Matematika
Anglický jazyk
N mecký jazyk
Test krátkodobé pam ti

kv ten 2012
testování 3. ro ník
eský jazyk
Matematika
Anglický jazyk
N mecký jazyk
Obecné studijní p edpoklady

18

Ú[%]

P(o4)

65
41
64
57
41

100
63
100
74
50

Umíst ní mezi 8-mi
testovanými školami
MSK s obory p írodov dného zam ení
1.
4.
1.
3.
5.

Ú[%]

P(o4)

R(o4)

58
46
45
78

100
100
100
83

1. stupe
1. stupe
1. stupe
-

Umíst ní mezi 6-ti
testovanými školami
MSK s obory p írodov dného zam ení
1.
1.
1.
-

Ú[%] Úsp šnost školy v dané dovednosti/p edm tu (tzn. kolik procent škola získala v dané
dovednosti/p edm tu, kde minimální úsp šnost je 0 % a maximální 100 %).

P(o4) Percentil testované školy vzhledem k ostatním školám s obory p írodov dného zam ení (41 Zem d lství a lesnictví, 16 Ekologie a ochrana životního prost edí).
R(o4) Stupn relativního p ír stku znalostí školy - 4 stupn . Udává se jen u testování 3. ro níku a porovnává výkon žák ro níku s testováním p ed t emi lety.
Jedná se o tyrstup ovou škálu, která odpovídá kvartilovému rozd lení škol podle hodnot jejich
relativních p ír stk v daném oboru vzd lání a p edm tu. Hodnota relativního p ír stku školy
odpovídá pr m ru relativních p ír stk žák dané školy.
1. stupe Žáci školy v daném oboru vzd lání a testovaném p edm tu mají za sebou velmi
pozitivní zm nu v p ístupu ke studiu. Celkov žáci školy vykazují nadpr m rné hodnoty relativního p ír stku ve srovnání se žáky, kte í m li v prvním ro níku stejné výsledky jak oni. Škola je
z pohledu výsledku relativního p ír stku znalostí pro daný obor vzd lání v horním kvartilu.
2. stupe Žáci školy v daném oboru vzd lání v testovaném p edm tu mají za sebou v pr m ru
spíše pozitivní zm nu v p ístupu ke studiu. Celkov žáci školy vykazují výborné až dobré hodnoty relativního p ír stku ve srovnání se žáky, kte í m li v prvním ro níku stejné výsledky jako
oni. Škola je z pohledu výsledku relativního p ír stku znalostí pro daný obor vzd lání ve druhém
kvartilu.
3. stupe Žáci daného studijního oboru školy v pr m ru nedoznali zm nu v p ístupu ke studiu.
Celkov žáci školy vykazují spíše pr m rné až mírn podpr m rné hodnoty relativního p ír stku ve srovnání se žáky, kte í m li v prvním ro níku stejné výsledky jak oni. Škola je z pohledu
výsledku relativního p ír stku znalostí pro daný obor vzd laní ve t etím kvartilu.
4. stupe Žáci školy daného studijního oboru v pr m ru nedoznali zm nu v p ístupu ke studiu.
Celkov žáci školy vykazují spíše pr m rné až mírn podpr m rné hodnoty relativního p ír stku ve srovnání se žáky, kte í m li v prvním ro níku stejné výsledky jak oni. Škola je z pohledu
výsledku relativního p ír stku znalostí pro daný obor vzd laní v dolním kvartilu.

19

CHARAKTERISTIKA P EDM T „PRAXE“ A „ODBORNÝ VÝCVIK“

U ební praxe
U ební praxe 1.ro níku AGP
žáci absolvovali podle školního vzd lávacího programu (ŠVP) u ební praxi
v rozsahu 2h týdn . Praxe byla rozvržena do celk po 4h jednou za dva týdny a
celistvého šestidenního bloku v m síci dubnu po 6 hodinách denn . Svým charakterem se lenila na ty i oblasti získávání základních zem d lských - p evážn manuálních - dovedností.
V 1. oblasti základní manuální práce v rostlinné výrob v etn základ zem m i ství a údržby zelen , ve 2. oblasti základní dílenské dovednosti pot ebné pro pé i o stroje, ná adí a za ízení, ve 3. oblasti nacvi ování základních prací v živo išné výrob a ve 4. oblasti základy obsluhy zem d lské mechanizace.
U ební praxe 2.ro níku AGP
žáci absolvovali už podle školního vzd lávacího programu (ŠVP) u ební praxi
v rozsahu 2h týdn . Praxe byla rozvržena do celk po 4h jednou za dva týdny.
Dále byla organizována ve dvou blocích. Podzimní, t ídenní v zá í po 6 hodinách a jarní, rovn ž t ídenní v ervnu po 6 hodinách. U ební praxe byla rovn ž
rozd lena do n kolika oblasti.
Oblast chovu, nap . hov zí dobytek bez tržní produkce mléka, chov prasat, koní
a jiných hospodá ských zví at, obsluha stájové mechanizace apod., oblast nacvi ování technologických postup v rostlinné výrob za použití složit jší mechanizace. Nap . chemické ošet ování porost , aplikace hnojiv, zpracování p dy, setí a sázení, sklize píce, obilí a jiných plodin a oblast získávání základních
dovedností a znalostí p i zacházení s malou zem d lskou a zahradní mechanizací p i udržování park a zahrad. A údržba a obsluha této mechanizace.
U ební praxe 3.ro níku AGP
byla organizována v blocích. Tato praxe byla uspo ádána do šestihodinových
blok v celkovém po tu 3 v zá í a 3 v ervnu, tedy 6 dn za rok pro t ídu. Zam ení již sm ovalo k p íprav na otázky, které by mohly být sou ástí praktické
maturitní zkoušky. Jednalo se o témata prohlubující znalosti a dovednosti
v rostlinné a živo išné výrob a zacházení se zem d lskou technikou.

U ební praxe 4.ro níku AGP
prob hla formou blok v celkové délce 11 u ebních dn po šesti hodinách. Výuka byla sm rována na praktické procvi ení ekonomických témat a možných
maturitních témat podle studijního zam ení. Z toho ve 2 íjnových dnech prob hla praxe ú tování na po íta i, v 5 dnech v únoru byla tradi n vyu ována
tzv. plánovací praxe a zbývající 4 dny u ební praxe se konaly v dubnu jako
p edmaturitní.
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U ební praxe 3.ro níku OOŽP
byla organizována ve dvou blocích se zam ením na cestovní ruch. Jeden blok
ítal 6 hodin a druhý 4 hodiny.
U ební praxe 4.ro níku OOŽP
byla organizována 6 denní p edmaturitní praxe, zam ená na p ípravu student
k praktické maturitní zkoušce (opakování a prohlubování u iva orientované na
jeho praktickou aplikaci).
U ební praxe 4.ro níku p írodov dného lycea
byla organizována formou 1 denní obhajoby seminární práce.

Materiální a technické zabezpe ení praxe AGP
využívá se p evážn pracoviš ve škole, na školním dvo e a cvi ných pozemcích o rozloze 1,08 ha v t sné blízkosti školy, na kterých se provádí základní
ukázky a nácvik polních prací. Vybavení zem d lskou technikou sestává ze t í
traktor (Z 8011, Z6911) a p íslušných nesených, náv sných a p ív sných stroj a ná adí k uvedeným traktor m. P ipojením st ediska odborného výcviku
v Suchdole nad Odrou se rozší ila kapacita techniky. Technika v majetku školy
sice není nová a technicky zastarává, ale v omezené mí e se ji da í obnovovat.
V roce 2010 se poda ilo zakoupit funk ní univerzální secí stroj Hasia s ší kou
záb ru 3 m a o rok pozd ji jsme zavedli do výuky malé mechanizace nový profesionální plotost ih. I p esto byla ást výuky provedena na pracovišti VFU Brno
školního zem d lského podniku Kunín a na pracovišti akciové spole nosti Agrosumak v Suchdole nad Odrou, které k výuce praxe poskytly vlastní moderní
techniku. Výuku rovn ž dopl ovaly exkurze. Pro praktické vyu ování byla pom rn
asto využívána možnost dopravy žák na externí pracovišt pomocí
devítimístného minibusu Renault Trafic, který je ve vlastnictví naší školy. Minibus ídili vždy p íslušní vyu ující. Tímto se rozši ují možnosti poznávání nov jší
techniky a technologií na externích pracovištích praxe.
Mimo vlastních školních prostor využíváme p edevším st edisek a farem pat ících VFU Brno ŠZP v Novém Ji ín . Mezi špi ková pracovišt , zejména
po stránce odborné a technologické, se právem adí st ediska živo išné výroby
Šenov u Nového Ji ína a zejména nov postavená farma 2 v Kunín . V závod
Žilina jsme navšt vovali plemenný chov masného skotu, výkrm prasat a chov
koní. Na vysoké chovatelské i technologické úrovni je chov prasat v Šenov
u N.J. Základem úsp šné chovatelské innosti je jist kvalitní, vysp lé a výborn technicky i technologicky vybavené p stování rostlin (Kunín, Suchdol). Rovn ž bylo využito možnosti praktické výuky ve spole nosti Agrosumak a.s. Suchdol n/O., kde dosahují nejlepších výsledk v rámci kraje v užitkovosti mlé ného skotu.
Ve spolupracujících ochraná ských organizacích si studenti ov ují a rozši ují
své teoretické znalosti a u í se r zným praktickým innostem. V tšinou se jedná o aktivity p ímo související s ochranou p írody v terénu.
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Práce v CK i CA je p edevším zam ena na vedení agendy podniku a po ítaové zpracovávání dat.

Odborná individuální praxe AGP, OOŽP a Ekologie a biologie
Pracovišt :
1. a 2.ro níky: VFU Brno ŠZP v Novém Ji ín -ŽV Šenov u N.J.; Agrosumak a.s.
Suchdol n/O; Sportovní stáj Hermelín klub Nový Ji ín; Šlechtitelská stanice
Hladké Životice; Zahradnictví Bártek Fulnek - Jerlochovice; Botanická zahrada
Štramberk; Stanice pro záchranu voln žijících živo ich Bartošovice
3. a 4.ro níky: VFU ŠZP Žilina, Kunín; Pekárna Barto , Obchodní et z
Kaufland; Velkoobchod a maloobchod Barvy Laky Jana Krotilová N.J., Sportovní stáj Hermelín klub Nový Ji ín; obec Bartošovice jako garant CHKO a regionu
Pood í, edok, CK WES, RA Beskydy Valašsko a další.
Odborná prázdninová praxe
Probíhá v záv ru školního roku pop . v dob hlavních prázdnin. Každý žák 3.r.
ty letého studia a 1.r. nástavbového studia absolvuje 10 dn této praxe. Pracovišt , se kterými škola uzavírá smlouvy, si vybírají žáci s ohledem na možné
budoucí uplatn ní na tomto nebo podobném pracovišti.

Zahrani ní praxe a stáže
N kterým našim student m byla zajišt na t í m sí ní praxe na farmách ve Švýcarsku prost ednictvím personální agentury. P vodn projevilo zájem o zprost edkování této praxe 11 student a studentek. Ve výsledku se praxe ú astnil
pouze jeden student 4. ro níku. Praxe probíhala v období erven až zá í 2011.

Odborný výcvik v oboru OZS
V uplynulém školním roce se vyu ovaly všechny ro níky tj. 1., 2. a 3 ro ník
u ebního oboru „Opravá zem d lských stroj “.
Výuka 1. ro níku prob hla na odlou eném pracovišti v Suchdolu n.O.
Žáci 2. a 3. ro níku absolvovali idi ský kurs pro skupiny „T, B, C“. Mimo naší
výuky odborného výcviku v dílnách v Novém Ji ín a v Suchdolu n. O. se uskute nil také svá e ský kurs, zajišt ný ve svá e ské škole pana Víchy ve Fulneku.
U žák t etího ro níku probíhá individuální praxe v dílnách VFU ŠZP Nový Jiín a v dílnách a.s. Starojicko.

22

PREVENCE SOCIÁLN PATOLOGICKÝCH JEV
probíhá plánovit , hlavn v profilových p edm tech BIO, EKL, PSY, ZSV,
PRA, TEV, JL;
preventivní zásady a prvky jsou posilovány i v dalších p edm tech, vhodným
za len ním do u iva dle ŠVP;
k posílení zdravého životního stylu je areál školy, jeho sportovišt , t locvi na a další prostory školy využívány také o p estávkách a mimo vyu ování;
v rámci mezinárodních projekt (Slovensko) zú astn ní studenti m li možnost p i volné diskusi zjistit názory vrstevník na soc. pat. jevy v jiných zemích a
r zné represivní opat ení;
sou ástí programu Interliga ( R, SK) je nejenom sout žení, ale i volná diskusní tribuna zú astn ných a organizátor ;
školní kurzy, odborné exkurze a vycházky mají krom výchovného p sobení
také upevnit a posílit osobnostn volní vlastnosti student ;
ke všem projev m sociáln patologických jev , které se vyskytnou b hem
školního roku, se p istupuje individuáln se z etelem na osobnost mladého lov ka a jeho sociální zázemí;
p i dalších sportovn kulturních setkáních student (Tématické dny editele
školy) je posilováno v domí sout živosti, samostatnosti a zdravého životního
stylu;
v souladu se zákonem platí v celém areálu školy p ísný zákaz kou ení a požívání jiných návykových látek, p ípadné p estupky jsou káze sky stíhány;
snažíme se podchytit i další možnosti vzniku nežádoucích jev , jako je nap .
šikana, absence atp., p ísným sledováním neomluvených hodin, rozborem a
vyhodnocením rodinného zázemí, p i podez ení - p ípadnou detekci alkoholu na
pracovištích, kde s ohledem na BOZP je to nevyhnutelné, pr b žn sledujeme
p íznaky zneužívání návykových látek, zvlášt na praxi a v p edm tu ízení motorových vozidel.
Konkrétní akce, které v tomto roce prob hly:
cyklus program zam ených na problematiku soc. pat. jev (2. a 3. ro . –
10 hod.) v rámci BIO;
„Rady za ínajícím milenc m“ komponovaný program ,,Láska ano, d ti ješt
ne!“ o plánovaném rodi ovství pro 1. ro níky;
k dlouhodobému dopadu zneužívání návykových látek bylo doporu eno student m sledování TV seriálu „o závislých osobách“ a jejich výpov dích o život
s drogou, k tomuto tématu pak zp tn byla vedena diskuse;
„ ervená stužka“ – ve ejná sbírka na podporu lé by a prevenci AIDS, p ednáška vedená lov kem HIV pozitivním;
Projekt „Šance“ – sbírka na podporu „d tí ulice“
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v rámci programu Centra primární prevence (RENARKON) jsme pro 3 t ídy
2. ro níku za adili blokový program z jejich nabídky (návykové látky, komunikace v kolektivu);
cyklus program projektu „Rosteme spolu“ pro 2. ro ník zam ený na zdravý
životní styl a komunikaci;
v rámci projektu „Rosteme spolu“ bloky vzd lávacích program pro vyu ující;
u preferovaného oboru OOŽP jsme za adili blok monotématických odborných besed s cílem formovat myšlení a postoj student a tak se vyhnout sociáln patologickým jev m (CHKO, Stanice pro záchranu živo ich ).
v rámci Dne exkurzí probíhají výjezdy na atraktivní místa, a tím posilujeme
zájem student o kulturu, historii a p írodu a environmentální cít ní;
2x ro n probíhají t ídní sch zky a u nastupujících ro ník se také v nuje
t ídní u itel problematice SPJ;
u 4. ro . na kulturn -vzd lávací exkurzi v Praze poukazujeme na SPJ velkých m st a problematiku života v nich;
vývoji t ídního kolektivu (adapta ní program a jiné aktivity) v nuji zvýšenou
pozornost t ídní u itelé, výchovný poradce i koordinátor SPJ, zvlášt je sledována neomluvená absence (káze ské postihy);
beseda 2. ro ník s p íslušníky policie k otázkám obecného právního pov domí;
beseda 1.A a 1.B k problematice zdravého životního stylu s praktickými
ukázkami a ochutnávkou zdravé výživy.
výchovný poradce – informace k volb povolání a individuální pohovory
k dalšímu vzd lávání;

Rozbor aktuálního stavu ve škole
V posledních dvou letech se za íná m nit v ková skladba v jednotlivých ro nících. P ibývá student v kov starších (opakující, p estupující z jiné školy nebo
i nastupujících pozd ji) v ro nících, kde p evažují studenti mladší. Máme zde i
p ípady, kdy v prvním ro níku denního studia za ínají i plnoletí.
Jiným specifikem jsou t ídy u ovského oboru, ur eného jen pro chlapce. Spolu
s uvedenými formami studia máme na škole denní a dálkové nástavbové studium, kde je v ková hranice nad devatenáct let.
Lze p edpokládat, že p estupující i starší studenti si p inášejí i negativní návyky a zkušenosti ze svého d ív jšího p sobišt .
Uvedené skute nosti zákonit musí ovliv ovat vztahy mezi všemi studenty
všech ro ník , ale i práci pedagog p i sledování a ešení problematiky sociáln patologických jev .
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DALŠÍ VZD LÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK
typ kurzu, seminá e

školící instituce

Inovace ve výuce
Nová paradigmata v ochran
p írody
Novela ZP ve školské praxi
Novela zákona o ped. pracovnících
Zvládání problémových žák
Obsahové a metodické otázky
výuky
Zm ny právních p edpis ve
školství
Voda a životní prost edí
P írodov dné vzd lávání
Seminá ICT
Seminá SAS
Inovace ve výuce ekonom.p ed.
Podzimní škola
Marketing ve školské praxi
EU peníze školám
Seminá o ekologii
Lidice
Seminá ANJ

Hyl s.r.o.
Descartes v.o.s.

Holocaust ve vzd lávání
O sl. legiích
Profilová maturitní zkouška
Úsp šný žák
Rosteme spolu
Seminá pro vyu ující ZSV
Globální zm na klimatu
Evropské projekty
Kariérové poradenství
ICT ve školství
Interpretace místního d dictví

celkem
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cena
990
672

po et
zú astn ných
1 u itel
1 u itel

PARIS Karviná
Resk education s.r.o.

2200
980

2 u itelé
1 u itel

Descartes v.o.s.
Educo s.r.o.

1896
1000

2 u itelé
2 u itelé

PARIS Karviná

1100

1 u itel
2 u itelé
1 u itel
1 u itel
1 u itel
3 u itelé
1 u itel
2 u itelé
2 u itelé
1 u itel
2 u itelé
2 u itelé

MZE R
Systém agend pro školy
eská spole nost pro biochemii
UNIV
MSK
FOBOP o.s.
Památník Lidice
Oxford Professional development
Památník Terezín
Památník Lididce
NÚ pro DVPP

1 u itel
2 u itelé
2 u itelé
2 u itelé
2 u itelé
2 u itelé
2 u itelé
1 u itel
2 u itelé
1 u itel
2 u itelé

MSK
MPSV

R

8838

47 u itel

AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE NA VE EJNOSTI
Spolupráce s

SOP Valašské Mezi í í v rámci projekt

Exkurze do výrobny bio aj
Den exkurzí mí il tentokrát do ejkovic. Skupina student spolu s pracovníky
školy a SOP Valašské Mezi í í strávila p kné dopoledne a odpoledne ve výrobn
bio aj Sonnentor a Templá ských sklepech. Ú astníci se seznámili
s principy ekologického zem d lství, emesly a tradi ními postupy.

Exkurze Šelmy v Beskydech
V rámci projektu SOP Valašské Mezi í í se studenti 2.B a 3.B pod vedením
pracovníka CHKO Beskydy pana Šulgana vypravili po stopách šelem do okolí
Velkých Karlovic. B hem túry v p irozeném prost edí šelem si studenti snáze
uv domovali souvislosti s vymizením t chto živo ich , znovunavrácením, jejich
ochranou a d ležitostí informovat širokou ve ejnost o všech problémech a d sledcích našeho chování.

Exkurze Bílý K íž
Studenti 1.B a 3.B se dne 19.6 2012 op t ve spolupráci SOP Valašské Mezií í vydali na další z míst blízkých Beskyd, a to na Bílý K íž. Mnozí z nich byli
p ekvapeni, co se to skrývá za d ev ným plotem, kterého si jindy nevšimli. Vše
vysv tlil pracovník Akademie v d, který nás již o ekával a provedl nás celým
areálem pracovišt . To se zabývá m ením nejen oxidu uhli itého, jeho zm n a
tok , ale i dalšími ekologickými problémy. K nejzajímav jším pat ily informace o
sklenících a m ících p ístrojích.

Praxe student 3. ro ník
Druhý kv tnový týden za ala prázdninová praxe t etích ro ník . Studenti t ídy
3. B si tuto praxi plnili spole n na st edisku ekologické výchovy SOP Valašské Mezi í í na Byst i ce. Pod vedením len
SOP pana Dvorského a K ístka
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se studenti seznamovali s mnoha chrán nými územími v okolí, s konkrétními
biotopy, ohroženými druhy a pé í o n . Za všechny je nutno zmínit Galovské
lúky s výskytem vstava e mužského, prstnatce májového, prstnatce bezového,
Chory ský mok ad, št rkové lavice Pobe ví. V rámci celosv tové akce Clean
Up the World sesbírali odpady v bu in Brdo, která je navržena na p írodní rezervaci.
Se zájmem navštívili živou zahradu pana Dvorského, který se snaží
zachovat co nejv tší rozmanitost rostlin i živo ich . Milého p ijetí se dostalo
student m u pana Urbana a jeho rodiny. Ten za velmi chladného po así nabídl
skv lý aj s medem, ale hlavn zajímavé povídání, rady a praktické ukázky ze
svého v ela ení.

Spolupráce s vysokými školami
Exkurze na Ostravské univerzit
V listopadu studenti zavítali na katedru fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity, která v rámci celosv tové akce organizovala Den GIS 2012. B hem celé akce byly prezentovány geoinforma ní technologie, jejich využití ve
výuce i praxi, studenti si m li možnost vyzkoušet používané programy
v po íta ových u ebnách i p ímo v terénu okolí školy.

Exkurze na UPOL
V prosinci 2011 si pracovníci katedry ekologie a životního prost edí na Univerzit Palackého v Olomouci p ipravili pro naše maturanty sérii p ednášek a prohlídku laborato í a školních skleník . Studenti se mohli touto cestou seznámit
s nabízenými obory univerzity, zp sobem studia a laboratorními technikami na
v decké úrovni.

Spolupráce s Europe Direct Nový Ji ín
P ednáška
V b eznu se t ída 1.B zú astnila p ednášky ,,Globální problémy:sv tová populace, zdroje, bezpe nost“, která byla po ádána novoji ínským informa ním
st ediskem Evropské unie Europe Direkt. P ednášející paní Ing. Eva Ková ová,
Ph.D. z Katedry evropské integrace EKF VŠB - TU Ostrava poutavým zp sobem student m p edstavila celosv tové problémy lidské populace, vysv tlila
p í iny i následky p elidn ní, hladomoru, válek a diskutovala o možnostech
prevence, udržitelného rozvoje a osobních postoj .

Den Zem
Dne 20.4.2012 se konal již tradi n Den Zem a studenti 3.B se podíleli na organizaci tohoto dne ve spolupráci se st ediskem Europe Direct. Spole n p i-
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pravili a sdíleli nejr zn jší aktivity a sout že s d tmi na novoji ínském nám stí.
Celá akce byla zam ena na odpadové hospodá ství a recyklaci odpad .

Spolupráce se zahradnictvím Li ka
,,Na kolech po sadech“ spojení slov, které se stalo názvem celodenní prezenta ní akce rodinné firmy Zahradnictví Li ka v Sedlnicích. Studenti 1.A t ídy se
ochotn zú astnili v roli pomocník v sadech v Sedlnicích, Rychalticích i
Studénce, kde probíhala ochutnávka jablek a mošt , produkt tzv. integrovaného zem d lství. P i procházce sadem se také seznámili se zp soby sada ského hospoda ení, možnostmi biologického boje i nabídkou dalších produkt
firmy.

Den Zem - duben 2012
V rámci oslav Dne Zem si studenti 1.B a 3.A t ídy obohatili výuku ekologie
exkurzí na isti ce odpadních vod a ízené skládce. V jednom pracovním dni
shlédli zp soby ukládání odpad , jejich využití i další zpracování, potvrdili si
význam i smysl t chto za ízení nejen pro životní prost edí.

Terénní cvi ení - erven 2012
V m síci ervnu prob hla jako každoro n botanická terénní cvi ení 1. ro ník
a zoologická terénní cvi ení 2. ro ník . Cvi ení se odehrávala v terénu v okolí
obce Štramberk, Kop ivnice, Nový Ji ín a v CHKO Pood í, kde si studenti prohlubovali své dovednosti a znalosti z teoretické výuky. Vedle metod odchytu
létajícího hmyzu, fytologického snímkování, geologického pr zkumu a hydrobiologických odb r si mohli prožít náro nost práce v terénu a to za každého poasí.

Ekologický kurz
Ekologický kurz student 2. ro níku se již podruhé konal ve Vysokém Poli
v Envicentru pro krajinu. Nádherné prost edí a milí lidé student m umožnili prožít týden plný nových zážitk a zkušeností. V programu nechyb l emeslný kurz
plst ní vlny, prohlídka muzeí v Klobúkách a Ploštin , exkurze v ekoobci Host tín, túry po okolí jak v chrán ných rezervacích, tak i v typicky osídlené krajin .
Poznávací cvi ení rostlin a živo ich , ornitologický odchyt, no ní pozorování
netopýr a p ednášky pod vedením odborník z vysokých škol i nevládních
organizací byly zajímavým zpest ením celého pobytu.

Recyklohraní
I v tomto školním roce se nadále naše škola ú astní celostátn organizovaného
programu Recyklohraní. Studenti sbírají do ur ených kontejner jak použité
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baterie, tak i použité elektroza ízení. Tento rok jsme využili možnosti vým ny
nasbíraných bod za hmotné zboží a do t lesné výchovy jsme získali za sb r
sportovní ná iní, které mohou studenti využívat ve vyu ovacích hodinách i na
sportovních akcích.

Sout že
Chemická olympiáda
Ve školním kole zvít zil Martin Sopuch, který se v postupovém krajském kole
umístil na 5.-6. míst .

SO
Naši školu reprezentoval student 3. ro níku Martin Sopuch
s prací ,,Jodace 9,10 – fenantrochinonu“, v kategorii chemie.
V okresním i krajském kole získal metu nejvyšší a v celostátním
kole se umístil na 14. míst .

Otev ená v da
Co je to projekt
Otev ená v da?
V rámci projektu Otev ená v da probíhá více než 150 studentských stáží. Stáže trvají dva školní roky. Pod vedením zkušených v dc mohou nadaní studenti objevovat v deckou práci v její každodenní praxi. Mohou si vyzkoušet práci v
laborato i, r zné experimenty, ale také nap íklad terénní výzkumy. Mají tak ojedin lou možnost aktivn se zapojit do špi kových výzkumných projekt v deckých pracoviš i realizovat své vlastní výzkumné zám ry.
Na jednom z t chto projekt už druhým rokem spolupracuje student 3.B Martin
Sopuch. Velmi úsp šnou spolupráci dokládá i skute nost, že s prací sout žil
v celostátním kole SO a reprezentoval velmi úsp šn naši školu.

Ochrana lov ka za mimo ádných situací

V m síci ervnu byli žáci naší školy vyškoleni svými t ídními u iteli jak se zachovat v p ípad mimo ádných situací . Využili výukového DVD „Št stí p eje
p ipraveným“ a záv re ným shrnutím a besedou se žáky upevnili znalosti žák ,
získané na SŠ a ZŠ.
Zravotnická p íprava byla prakticky vyzkoušena v hodinách TEV, záchrana tonoucího ve výuce plavání. B hem sportovních kurz a ekologického kurzu byly
procvi eny innosti v krizových situacích.
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Sportovní sout že za školní rok 2011/2012
esko – slovenská Interliga
Dne 13. 4. 2012 se na naší škole konalo 3. kolo III.ro níku esko-slovenské
INTERLIGY 2011- 2012. Zú astnily se: SŠP Ze Nový Ji ín, SŠZeP Rožnov
pod R. a Spojená škola Liptovský Mikuláš. Sout žilo se v t chto sportovních
odv tvích: stolní tenis chlapc , volejbal d v at a sout ž zru nosti p i jízd
osobním automobilem a traktorem.
Naši studenti se celkov umístili v III.ro níku na druhém míst za Spojenou školou Liptovský Mikuláš. Výsledky našich student v jednotlivých disciplinách:
Volejbal dívek 3.místo
Stolní tenis 2. místo
Sout ž zru nosti v jízd osobním automobilem a traktorem 1.místo.

Celkové po adí družstev :
1. Liptovský Mikuláš
2. Nový Ji ín
3. Rožnov pod Radhošt m
St edoškolské hry
Družstva chlapc :
kopaná – ú ast v okrskovém kole st edoškolských her
sálová kopaná – ú ast v okrskovém kole st edoškolských her
volejbal – 3.místo v okresním finále st edoškolských her
florbal – 4. místo v okrskovém kole
basketbal – ú ast v okrskovém kole st edoškolských her

Vlastní sout že
V pr b hu školního roku škola uspo ádala mezit ídní turnaje v kopané a florbalu
hoch , odbíjené, basketbalu, ringu, stolním tenise, stolním fotbale, poprvé se
uskute nila sout ž ve skoku vysokém „Novoro ní la ka“.
Studenti zorganizovali dvanáctihodinový volejbalový maratón smíšených družstev, škola zajistila pedagogický dozor a zázemí akce.
Na záv r školního roku se uskute nil Den her, kdy studenti sout žili v tradi ních
i netradi ních sportovních sout žích.

Volejbalový turnaj zam stnanc zem d lských škol
Naše škola se zú astnila volejbalového turnaje zam stnanc zem d lských
škol, kterého se zú astnili 3 školy – Opava, Rožnov pod Radhošt m a Nový
Ji ín. Umístili jsme se na 3. míst . Turnaj m l velice dobrou sportovní a spoleenskou úrove .
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Sout že odborných znalostí a dovedností
Sout že záme ník jsme se zú astnili už podeváté. V sout ži byly družstva
tvo ené žáky I. a II. ro níku obor záme ník a žáci naší školy oboru opravá
zem d lských stroj . Žáci m li za úkol vyrobit p esný výrobek dle p iloženého
výkresu. Sout ž byla náro ná p edevším na zru nost a p esnost práce. Naše
družstvo bylo úsp šné a umístilo se na t etím míst .
T i žáci se zú astnili oblastního kola v jízd zru nosti traktorem a vlekem. Oblastní sout ž se konala v eském T šín a sout žili žáci zem d lských škol
z Moravy a z Polska. Z naší žák sebelépe umístil žák Zelenka na p kném t etím míst .
Národní kolo sout že odborných dovedností pro opravá e zem. stroj se uskute nilo v Radotín u Prahy. Sout ž byla velmi náro ná, utkali se tu nejlepší žáci
oboru z celé R. Sout ž byla velmi dob e p ipravená a žáci museli ukázat, že
jsou dob e p ipraveni jak v teoretických znalostech, tak i po stránce praktické.
V této konkurenci se náš žák umístil na ve st edu startovního pole.

Mezinárodní kontakty
Udržovány jsou kontakty se školami v ma arské Nyíregyháze a v rakouském
Linzi (Elmbergu). Od roku 2006 spolupracujeme se školami z Liptovského Mikuláše a Kežmaroku v po ádání esko-slovenské Interligy.
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VÝSLEDKY INSPEK NÍ INNOSTI
PROVEDENÉ ESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena žádná kontrola
školní inspekcí.

eskou

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ENÍ ŠKOLY
Zpráva o hospoda ení školy za rok 2011
Podle zásad stanovených z izovatelem školy je sou ástí této výro ní zprávy
o innosti školy také zpráva o hospoda ení školy vydaná v únoru 2012 a zve ejn ná na www.zemskolanj.cz.
Informace o dopl kové innosti
Povolena:
ŽÚ OkÚ Nový Ji ín, j. 788/96/008920, ev. . 380401-23667-00, od
13.5.1995
ŽÚ M Ú Nový Ji ín, j. ŽÚ/406/93/1843 J/UV, od 6.5.1993
Provozována v oboru:
hostinská innost
ubytovací služby
Finan ní efekt - hospodá ský výsledek z D
stravování - ŠJ
zisk
ubytování - DM
zisk
pronájem bytových i nebytových prostor
celkem zisk

iní k 31.12.2010:
82 tis. K
-15 tis. K
148 tis. K
215 tis. K

Zhodnocení této innosti z hlediska hospodá ského efektu v tomto roce je souástí Výro ní zprávy o hospoda ení za rok 2011.
Zp sob využití: zisk z dopl kové innosti snížený o ztrátu z innosti hlavní ve
výši 198 tis. K za rok 2011 byl p eveden do rezervního fondu.
K 30.6. 2012 inil hospodá ský výsledek 0 K a jeho rozbor je sou ástí mimoádné Zprávy o hospoda ení ke dni 30.6.2012.
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ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY
Ve školním roce 2010/2011 jsme pokra ovali v t íletém projektu
UNIV2 – KRAJE, který byl zahájen ve školním roce 2009/10. Dokon ili jsme program 3. vlny – Základy evidence podnikatelské
innosti. Pilotáž programu 2. vlny – Po íta e pro mírn pokro ilé,
prob hla v období listopad až leden2012.
Projekt UNIV 2 – KRAJE (Prom na škol v centra celoživotního u ení) je individuální projekt národní Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy, jehož ešitelem je Národní ústav odborného vzd lávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpo tu eské republiky.
Projekt pomáhá st edním školám p i prom n v centra celoživotního u ení, která budou nejen u it žáky v rámci po áte ního vzd lávání, ale budou nabízet i
nejr zn jší formy dalšího vzd lávání pro dosp lé. Do projektu jsou zapojeny
školy ze všech kraj
R krom Prahy. Rozší ení nabídky kurz má p isp t ke
zvýšení ú asti obyvatel na dalším vzd lávání.
Dále jsme pokra ovali v projektu ROSTEME SPOLU.
Jedná se o ucelenou koncepci pravidelné a dlouhodobé
práce s žáky a pedagogy v oblasti prevence rizikových
projev chování u žák ZŠ a SŠ. Délka pilotního projektu
je 30 m síc . Cílem je krom žák zapojit také celé pedagogické sbory zú astn ných škol, což by m lo vést k
podpo e žák i programu ze strany pedagog .
Realizátorem projektu je o.s. AVE eský T šín.
Do projektu byla ve školním roce 2011/12 zapojena t ída
2.A. Ve školním roce prob hly v rámci projektu 3 besedy
na téma: Sexualita, Závislosti, Subkultury mládeže. Aktivity byly zam eny na
komunikaci, spolupráci v t ídním kolektivu a prevenci SPJ.
Na konci školního roku prob hlo záv re né setkání pedagog naší školy
s organizátory projektu spojené hodnotící sch zkou.

DALŠÍ VZD LÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO U ENÍ
Ve školním roce 2011/12012 jsme neuspo ádali žádné kurzy v rámci dalšího
vzd lávání .

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJ
V lednu 2010 byla podána žádost o podporu projektu
v rámci Opera ního programu P eshrani ní spolupráce SR – R. Plánované náklady projektu inily
500 tis. K . Projektová žádost byla po úpravách p ijata, úpravou ze strany poskytovatele podpory byla podpora snížena na 250 tis.
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K . Úpravami v projektu se stala dotace pro školu málo výhodnou a po další
zm n v p íru ce pro p íjemce podpory dokonce nevýhodnou. Podpora byla
proto ze strany školy odmítnuta.
Plánované cíle projektu byly z ásti uskute n ny díky p ísp vk m sponzor .
V ervnu 2010 byly podány dv žádosti o podporu projekt
v rámci Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost (granty MSK). Jeden z projekt je zam en na podporu p írodov dného vzd lávání, druhý na podporu vzd lávání
technického. Plánované náklady obou projekt inily 7 500 tis.
K . Oba projekty byly dob e hodnoceny, v záv re ném kole
posuzování však jen jeden získal finan ní podporu.
V b eznu 2012 byla zahájena realizace projektu
CZ.1.07/1.1.24/01.0103 Zvýšení kvality p írodov dného
vzd lávání na St ední škole p írodov dné a zem d lské,
Nový Ji ín, p ísp vková organizace, který je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpo tu eské republiky.
Hlavní cíle projektu jsou:
- zvýšit kvalitu po áte ního vzd lávání v p írodov dné oblasti,
- zlepšit podmínky pro výuku p írodov dných obor , konkrétn
obor P L, EBI a AGP,
- podpo it rozvoj praktické výchovy v p írodov dné oblasti,
- zvýšit motivaci žák ke vzd lávání se ve výše uvedených p írodov dných oborech,
- nau it žáky komunikovat, vyhledávat a interpretovat p írodov dné informace a
zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v diskusi k p írodov dné
a odborné tematice,
- nau it žáky logicky uvažovat, analyzovat a ešit p írodov dné problémy,
- nau it žáky klást si otázky o okolním sv t a vyhledávat k nim relevantní, na
d kazech založené odpov di,
- nau it žáky pozorovat a zkoumat p írodu, provád t experimenty a m ení,
zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje,
- nau it žáky využívat p írodov dných poznatk a dovedností v praktickém i
ob anském život ve všech situacích, které souvisejí s p írodov dnou oblastí,
aj.
Hlavními výstupy projektu jsou:
- inovativní výukové a podp rné materiály pro výuku p írodov dných obor ,
- inovativní výuková pom cka - on-line výukové prost edí,
- praktické výukové dny v terénu a laborato ích a laboratorní cvi ení s využitím
inovativních výukových materiál a nového a dostate ného za ízení a vybavení
laborato í,
- exkurze žák do p írodov dných pracoviš a podnik ,
- vytvo ené seminární práce a dny obhajob seminárních prací,
- konzultantské hodiny poskytované žák m p i tvorb seminárních prací.
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI PARTNERY
Odborová organizace na škole nep sobí.
Probíhá úzká spolupráce s organizacemi, které zajiš ují praxi žák . Dv z nich
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zem d lský podnik Nový
Ji ín, Agrosumak a.s. Suchdol n.O.) mají statut školního závodu (p iznaný Ministerstvem zem d lství R).
Ve školské rad jsou za z izovatele jmenováni zástupci M sta Nový Ji ín a Moravskoslezského kraje.
Tradi n dobrá spolupráce s ú adem práce v Novém Ji ín i v okolních regionech (Vsetín, Frýdek-Místek, Hranice).
Studenti pomáhají i p i akcích humanitárního charakteru (ve ejné sbírky – nap .
ervená stužka, Šance, Olympiáda postižených d tí apod.).
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
podle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím
V tšina informací o škole byla zve ejn na na webových stránkách školy na adrese www.zemskolanj.cz. Stránky byly pravideln aktualizovány.
Výro ní zpráva o poskytování informací
Tato zpráva je vydána podle požadavku zákona . 106/1999 Sb.
Základní informace, jejichž zve ejn ní požaduje zákon . 106/1999 Sb., jsou
vyv šeny ve vestibulu školy na nást nce a zve ejn ny na internetových stránkách školy.
Obsah zprávy podle §18 zákona:
a) po et podaných žádostí o informace a po et vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: v daném období žádné informace nebyly požadovány;
b) po et podaných odvolání proti rozhodnutí: 8 (6 odvolání bylo vy ízeno kladn , 2 odvolání byla zamítnuta); odvolání se týkala p ijímacího ízení;
c) opis podstatných ástí každého rozsudku soudu ve v ci p ezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
a p ehled všech výdaj , které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními ízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to v etn náklad
na své vlastní zam stnance a náklad na právní zastoupení: žádné nebyly;
d) vý et poskytnutých výhradních licencí, v etn od vodn ní nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: žádné nebyly;
e) po et stížností podaných podle §16a , d vody jejich podání a stru ný popis
zp sobu jejich vy ízení: žádné nebyly;
f) další informace vztahující se k uplat ování zákona: nejsou.

ZÁV RY A CÍLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/12
Ke dni 30.6.2012 St ední škola p írodov dná a zem d lská, Nový Ji ín, p ísp vková organizace, zanikla a dne 1.7.2012 se slou ila se St ední školou Šenov u Nového Ji ína, p ísp vkovou organizací. Vznikla tak škola s názvem
St ední škola technická a zem d lská, Nový Ji ín, p ísp vková organizace. Slou ená škola bude do budoucna zárukou kvalitní výuky a výchovy žák ,
bude se lépe vyrovnávat s poklesem potu uchaze o studium. Slou ení je
šancí pro lepší využití majetku i pro vyšší efektivitu.
V p ijímacím ízení v dubnu až ervnu 2012 se op t se projevil o ekávaný pokles po tu uchaze (v d sledku popula ního poklesu po tu patnáctiletých).
K 1. zá í 2012 budou otev eny všechny nabízené obory, ale asto s menším
po tem žák než bylo plánováno.
Standardní byl zájem o obor Ekologie a biologie, menší zájem o obor Agropodnikání. Obor P írodov dné lyceum nebyl otevírán.
Obor Agropodnikání je velmi d ležitým oborem pro pracovní trh. Zem d lské
podniky za ínají poci ovat výrazný nedostatek pracovník na pozici st edního a
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vyššího managementu, p itom z univerzit vychází ro n v R jen asi 10 – 20
zem d lských inženýr . Úloha st edoškolského oboru Agropodnikání je tedy
zna ná. M la by tomu odpovídat i podpora oboru ze strany Agrární komory R,
p íp. zvýšená podpora ze strany Mze R.
V souvislosti s úbytkem žák se hodn obecn hovo í o ohrožení obor
s výu ním listem. Obor Opravá zem d lských stroj je napl ován bez problém .
Systém propagace školy a studia máme propracován již adu let (návšt vy
ZŠ, ú ast na p ehlídkách škol). Bude ale pot ebné více zapojit do propagace i
sociální partnery, p edevším Agrární komoru okresu Nový Ji ín, Asociaci soukromých zem d lc , Zem d lský svaz R.
P i hodnocení výuky budeme pokra ovat v používání evalua ních prost edk
(testy st ediska MECOPS OU). Výsledky budou mj. použity pro evaluaci podle
požadavku školského zákona.
V uplynulém školním roce prob hlo testování prvních a t etích ro ník maturitních obor st edních škol. Byla zjiš ována úsp šnost student p i testech a zárove byly výsledky porovnávány s testováním p ed t emi lety v 1. ro níku. Tím
bylo možné porovnat tzv. „p idanou hodnotu“, kterou školy žák m poskytují.
Výsledky testování v minulých letech a i v tomto roce ukazují, že úsp šnost testovaných žák byla v pr m ru a ve srovnání s obdobným typem škol (SŠ zem d lské a p írodov dné) velmi dobrá až výborná. Podrobn jší informace jsou
uvedeny v kapitole výsledky vzd lávání.
Pro hodnocení výuky poslouží v budoucnu rovn ž výsledky spole né ásti
maturitní zkoušky (tzv. státních maturit), protože poskytují srovnání s jinými
školami v reprezentativním vzorku.
Letošní výsledky jsou velmi rozdílné podle obor studia i p edm t . Velmi dob e
prosp li žáci p írodov dných obor (Ochrana a obnova živ. prost edí, P írodov dné lyceum), výsledky oboru Agropodnikání a nástavbového oboru Podnikání
jsou (podle o ekávání) mnohem horší. Výsledky budou podrobn rozebrány
s p íslušnými vedoucími u iteli p edm t a p edm tovými komisemi v pr b hu
podzimu. Budou u in na opat ení ke zlepšení výsledk vzd lávání. Tento postup se v minulém školním roce osv d il, vedl k lepším výsledk m v n kterých
p edm tech.
Materiální vybavení školy i údržba nemovitého majetku vzhledem
k dlouhodobému podfinancování rozpo tu není na odpovídající úrovni. Chybí
p edevším prost edky na velké opravy a investice. P esto došlo k pokroku
v údržb školy i ve vybavení pom ckami a nábytkem (viz Výro ní zprávu o hospoda ení).
Byla provedena celková rekonstrukce chemické laborato e v souvislosti s projektem p írodov dného vzd lávání. Díky dotaci z projektu bylo po ízeno i kompletní nové vnit ní vybavení laborato e nábytkem a p ístroji. Laborato nyní spluje podmínky pro moderní výuku chemie.
V celé budov laborato í byla vym n na okna a rekonstruovány rozvody vody a
odpadní kanalizace. Budova byla nov p ipojena na kanaliza ní sí .
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V rámci projektu p írodov dného vzd lávání byly po ízeny i nové mikroskopy
do laborato e biologie.
Tém všechny kmenové t ídy jsou vybaveny novým školním nábytkem, zbývá
vym nit nábytek v jedné u ebn .
V p íštím roce je vhodné dokon it obnovu školního nábytku a pokra ovat v rekonstrukci elektroinstalace (byla podána žádost o dotaci z izovatele). Investi ní
fond se snažíme doplnit na úrove , která umožní po ízení nového traktoru
pro autoškolu a pro odbornou výuku (opakované žádosti o investi ní dotaci z izovatele nebylo vyhov no).
Všechny kmenové u ebny jsou vybaveny po íta em a dataprojektorem. N které další u ebny budou vybaveny touto technikou do konce roku 2012.
Systém zp ístupn ní pr b žné klasifikace na internetu (iSAS) pro lepší informovanost rodi o studijních výsledcích jejich d tí fungoval bez problém .

PROJEDNÁNÍ A ZVE EJN NÍ VÝRO NÍ ZPRÁVY
Zpráva bude zve ejn na na webových stránkách školy. Ve škole je jeden výtisk
zprávy k nahlédnutí. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní po izovat výpisy.
Zpráva je ve ejným dokumentem, platí pro ni v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb.
Zpráva bude projednána na porad zam stnanc .
Zpráva bude p edložena ke schválení školské rad podle požadavku školského
zákona.
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