
Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za 

školní rok 2015/2016 

 

Výroční zpráva Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace je zpracována 

podle závazné osnovy dané § 11 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. § 10 odstavec 2 a 3, § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve 

znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva o činnosti školy je veřejná v rámci zákona 

č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím 

a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

Ve Z luticı́ch dne 17. 9. 2016     Mgr. Libuše Syrovátková 

             pověřená vedenı́m  
              Střednı́ lesnická škola Z lutice,  

           přı́spěvková organizace 
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J) Základnı́ údaje o hospodařenı́ školy ............................................................................................. 34 
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A) Základní údaje o škole 

 

Název: Střednı́ lesnická škola Z lutice, přı́spěvková 

organizace 

Sídlo: Střednı́ lesnická škola Z lutice, přı́spěvková 

organizace, Z ižkov 345, 364 52 Z lutice 

Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodnı́ 353/88, 360 06 

Karlovy Vary 

Ředitel: do 31. 12. 2015 Ing. Bohdan Koždoň,  

Zástupce ředitele školy: Mgr. Libuše Syrovátková 

Od 1. 1. 2016 pověřená vedenı́m 

Zástupce ředitele pro polesí a praxe: od 1. 4. 2016 Ing. Radka Stolariková, Ph.D. 

Vedoucí vychovatelka: Bc. Eva Hovorková 

Vedoucí ekonomického oddělení: Lenka Pospı́chalová 

Vedoucí školního polesí: do 31. 12. 2015 Ing. Daniel Smysl, 

 od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016 Ing. Bohdan 

Koždoň 

Odborný lesní hospodář:  od 1. 7. 2016 Ing. Stanislav Wollráb 

Myslivecký hospodář: do 30. 4. 2016 Ing. Bohdan Koždoň, od 1. 5. 

2016 Matěj Jaroš 

Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Syrovátková, tel: 730 581 101, 

Email: syrovatkova@slszlutice.cz 

Telefonní číslo (škola): 353 393 167 

IČ:  49754050 

Web: www.slszlutice.cz 

Datová schránka: 7n3ub7t 
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Charakteristika školy 

Základní kámen budovy, ve které se nyní nachází Střední lesnická škola Žlutice, byl 

položen 6. září 1926 a Střední lesnická škola Žlutice vznikla 1. 9. 1988. Střední lesnická 

škola ve Žluticích je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Karlovy 

Vary.  

 

Organizace sdružuje střední lesnickou školu, domov mládeže, školní jídelnu, školní polesí 

a mysliveckou honitbu. Posláním školy je připravovat žáky pro práci lesníků v základních 

jednotkách lesního hospodářství. Jejich uplatnění je u státních lesů (LČR s. p., VLS s. p.), 

lesních akciových společností, městských lesů, organizacích provozujících myslivost, 

orgánů státní správy, organizací zajišťujících ozeleňování krajiny aj. 

 

V evidenci úřadů práce se naši žáci vyskytují v malé míře, je to dáno především velkou 

lesnatostí Karlovarského kraje a také větší koncentrací lesnických, dřevařských podniků 

a organizací v Karlovarském kraji a jemu nejbližších sousedních krajů. Poměrně vysoké 

uplatnění našich absolventů je také dáno spoluprací školy se spřátelenými organizacemi 

(LČR s. p., VLS s. p.). 

 

V dennı́m čtyřletém studiu oboru Lesnictvı́ 41-46-M/01 se vzdělávajı́ žáci základnı́ch škol 

a učilišť. Vzdělávánı́ je ukončeno maturitnı́ zkouškou. Zájemci majı́ také možnost vzdělávat 

se v uvedeném oboru dálkově. 

 

Od zářı́ roku 2007 byl ve škole otevřen obor Lesnı́ mechanizátor 41-56-H/01, který byl do 

té doby vyučován v učilišti v Abertamech. Absolventi tohoto oboru zı́skajı́ střednı́ vzdělánı́ 

s výučnı́m listem. Třı́letý obor připravuje žáky pro pozici kvalifikovaných a odborných 

pracovnı́ků v oblasti těžby dřı́vı́, druhovánı́ dřı́vı́, manipulace se dřevem, soustřeďovánı ́

a odvoz dřı́vı́ a zalesňovánı́. Také budou připraveni pro práci týkajı́cı́ se sběru semen ze 

stojı́cı́ch stromů a pro práci souvisejı́cı́ s pěstovánı́m a ochranou lesa. 

 

V zářı́ roku 2013 naše škola otevřela 2 nové obory. Obor Zahradnictvı́ 41-44-M/01 je 

čtyřletý maturitnı́ obor. Během studia se žáci seznámı́ se všemi přı́rodnı́mi procesy, které 

mohou v přı́rodě nastat. Naučı́ se rozeznávat druhy dřevin, keřů a bylin, práci 

s mapovánı́m krajiny a softwarem Field-Map.  
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Obor Včelař – 41-51-H/02 je třı́letý obor, absolventi tohoto oboru zı́skajı́ střednı́ vzdělánı ́

s výučnı́m listem. Během studia se žáci naučı́ budovat včelnici (prostor pro umı́stěnı ́

včelstev – úly, včelı́ny), výrobu rámečků, stáčenı́ medu, jeho úpravu, distribuci a balenı,́ 

marketing a principy farmového chovu.  

 

Mimo odborné předměty škola vyučuje všechny všeobecně vzdělávacı́ předměty (viz 

učebnı́ plán). Praktická cvičenı́ a praxe absolvujı́ žáci na školnı́m polesı́, školnı́ honitbě 

a u jiných lesnických organizacı́. Vyvrcholenı́m této části výuky je individuálnı́ 

vyhotovovánı́ projektů v předmětech lesnı́ těžba, pěstovánı́ lesa, hospodářská úprava lesa, 

ekonomika a ochrana lesa. Do oblasti praktického vzdělávánı́ patřı́ i odborné exkurze 

orientované podle odborné náplně v daném ročnı́ku. 
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ŠKOLA SDRUŽUJE 

1. Střednı́ lesnická škola Z lutice – hlavnı́ budova (kapacita 250 žáků)  

2. Domov mládeže (kapacita 150 žáků)  

3. S kolnı́ jı́delna kapacita 200 žáků (kapacita 50 mı́st na 1 vydánı́ oběda) 

 

 

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY A ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ 

1. Z lutice, Z ižkov 345 (budova školy) 

2. Z lutice, Z ižkov 345 (domov mládeže) 

3. Z lutice, Smetanova 8 – dı́lny pro lesnı́ mechanizátory a včelaře 

4. Pšov, Chlum 20 - polesı́ 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA 

Byla ustanovena usnesenı́m Rady Karlovarského kraje ze dne 02. 12. 2014. Rada školy 

pracuje v následujı́cı́m složenı́: 

předsedkyně školské rady: Ing. Kateřina Jurisová 

 

členové školské rady: JUDr. Václav Sloup 

  Bohuslava Hájská 

  Jan Matuštı́k 

  Gabriela Hamouzová 

  Robin Mach 
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B) Přehled oborů vzdělání 

 

Ve Střednı́ lesnické škole Z lutice se vyučujı́ následujı́cı́ obory, které jsou v souladu se 

zápisem ve školském rejstřı́ku: 

 

41-46-M/01 LESNICTVÍ 

41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ 

41-56-H/01 LESNÍ MECHANIZÁTOR 

41-51-H/02 VČELAŘ 

41-46-M/01 LESNICTVÍ (dálkové studium) 

 

Rozvržení učiva dle ročníků LESNICTVÍ 41-46-M/01 

Dennı́ forma vzdělávánı́, délka studia 4 roky 

 

  

Počet hodin v týdnu v ročníků 

NÁZEV PŘEDMĚTU 1. 2. 3. 4. celkem  

Disponibilní 
hodiny 

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura I-IV 3 3 2 3 11 6 

Anglický jazyk- první jazyk I-IV 

4 4 3 3 14 

8 

Německý jazyk-první jazyk I-IV   

Ruský jazyk-první jazyk I-IV   

Anglický jazyk-další jazyk I-IV 

1 1 1 1 4 

  

Německý jazyk-další jazyk I-IV   

Ruský jazyk-další jazyk I-IV   

Matematika I-IV 2 3 2 3 10   

Tělesná výchova I-IV 2 2 2 2 8   

Základy společenských věd I-IV 1 1 1 1 4 1 

Dějepis I-II 2 2     4 2 

Výpočetní technika I-II 1 3     4   
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Fyzika 1       1   

Chemie 3       3 1 

Biologie 1       1   

Ekonomika       3 3 6   

Strojnické základy 3       3   

Motorová vozidla     2   2   

Lesní a zahradní technika   2     2   

Pěstování rostlin     2   2   

Ochrana lesa        3 3   

Lesní a zahradní stavby     3   3   

Rostlinolékařství   2 1   3 1 

Lesní těžba     3   3   

Organizace těžebních činností       4 4 2 

Pěstování lesa     3 4 7 2 

Včelařství 2       2   

Hospodářská úprava lesa     3 3 6 1 

Inventarizace zeleně 1 1     2 1 

Myslivost 1 1 2   4 2 

Zoologie   2     2 1 

Botanika   2     2 1 

Nauka o přírodním prostředí   2     2 1 

Hydrologie a klimatologie 1       1 1 

Pedologie   1     1 1 

Geografie 2       2   

Geodézie   2     2   

Monitoring ŽP 2       2 2 

Právní nauka       1 1 1 

Souhrnné předmětové cvičení x x x x x   

Odborná praxe 33 34 33 33 131   
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Povinně volitelné předměty 

Oceňování lesa a zeleně 

  

2 2 

 

Školkařství 

Rekultivace  2 2 1 

celkem povinné 33 34 33 35 133  
 

Nepovinně volitelné předměty 

Anglický jazyk-konverzace  

1 1 1 1 4 

 

Německý jazyk-konverzace  
 

Ruský jazyk-konverzace  
 

Matematika  1 1 1 1 4  

  34 35 34 36 137 
 

 

 

Rozvržení učiva dle ročníků ZAHRADNICTVÍ 41-44-M/01 

Dennı́ forma vzdělávánı́, délka studia 4 roky 

 

 Počet hodin v týdnu v ročníků 

NÁZEV PŘEDMĚTU 1. 2. 3. 4. celkem 

Disponibilní 
hodiny 

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura I-IV 3 3 2 3 11 6 

Anglický jazyk- první jazyk I-IV 

4 4 3 3 14 4 Německý jazyk-první jazyk I-IV 

Ruský jazyk-první jazyk I-IV 

Anglický jazyk-další jazyk I-IV 

1 1 1 1 4 4 Německý jazyk-další jazyk I-IV 

Ruský jazyk-další jazyk I-IV 

Matematika I-IV 2 3 2 3 10 0 

Tělesná výchova I-IV 2 2 2 2 8 0 

Základy společenských věd I-IV 1 1 1 1 4 0 

Dějepis I-II 2 2     4 0 
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Výpočetní technika I-II 1 3   
  4 0 

Fyzika 1       1 0 

Chemie 3       3 0 

Biologie 1       1 0 

Ekonomika       3 3 6 3 

Strojnické základy 3       3 0 

Motorová vozidla     2   2 0 

Lesní a zahradní technika   2     2 0 

Pěstování rostlin     2 0 2 0 

Lesní a zahradní stavby     3   3 0 

Rostlinolékařství    2 1   3 1 

Pěstování ovoce a zeleniny     3 3 6 0 

Pěstování okrasných dřevin     3 4 7 0 

Květinářství a floristika       3 3 0 

Včelařství 2       2 0 

Krajinná tvorba a sadovnictví     3 4 7 1 

Inventarizace zeleně 1 1     2 0 

Myslivost 1 1 2   4 4 

Zoologie   2     2 0 

Botanika   2     2 0 

Nauka o přírodním prostředí   2     2 0 

Hydrologie a klimatologie 1       1 0 

Pedologie   1     1 0 

Geografie 2       2 0 

Geodézie   2     2 0 

Monitoring životního prostředí 2       2 0 

Právní nauka       1 1 0 

Souhrnné předmětové cvičení x x x x x   

Odborná praxe 33 34 33 33 131   
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Povinně volitelné předměty 

Oceňování lesa a zeleně 

      

2 2   

Rekultivace 

Celkem povinné 
33 34 33 35 133   

Nepovinně volitelné předměty 

Anglický jazyk-konverzace  

1 1 1 1 4   Německý jazyk-konverzace  

Ruský jazyk-konverzace  

Matematika-volitelná  1 1 1 1 4   

 Celkem 34 35 34 36 137   

 

 

Rozvržení učiva dle ročníků LESNÍ MECHANIZÁTOR 41-56-H/01 

Dennı́ forma vzdělávánı́, délka studia 3 roky 

 

 

Počet hodin v týdnu v ročníku 

NÁZEV PŘEDMĚTU 1 2 3 celkem 

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura 2 2 2 6 

Anglický jazyk 

2 2 Německý jazyk 

Ruský jazyk 

Základy společenských věd 1 1 1 3 

Fyzika 1 1   2 

Chemie 1     1 

Biologie 1     1 

Nauka o lese 1 1   2 

Matematika 1 1 2 4 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Výpočetní technika 1 1 1 3 

Ekonomika     2 2 

Strojnictví 1 1   2 

Lesnické technologie 1 2 3 6 

Motorová vozidla 1 1   2 

Zpracování materiálu a údržba 2 1   3 

Odborný výcvik 15 17 18 50 
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Celkem 32 33 31 96 

Povinně volitelné předměty 

Myslivost  1 1 
2 

Přidružená výroba  1 1 

 úhrnem 32 34 32 98 

 z toho teorie 17 17 14 48 

 odborný výcvik 15 17 18 50 

 

 

Rozvržení učiva dle ročníků VČELAŘ 41-45-H/01 

Dennı́ forma vzdělávánı́, délka studia 3 roky 

 

  Počet hodin v týdnu v ročníku 

NÁZEV PŘEDMĚTU 1 2 3 celkem 

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura 2 2 2 6 

Anglický jazyk 

2 2 2 6 Německý jazyk 

Ruský jazyk 

Základy společenských věd 1 1 1 3 

Fyzika 1 1   2 

Chemie 1     1 

Biologie 1     1 

Matematika 1 1 2 4 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Výpočetní technika 1 1 1 3 

Ekonomika     2 2 

Aplikovaná biologie 1 1   2 

Včelařství 1 2 3 6 

Nemoci a škůdci včel 1     1 

Zpracování včelích produktů 1 1   2 

Zařízení pro získávání a úpravu včelích 
produktů 1     1 

Motorová vozidla 1 1   2 

Odborný výcvik 15 17 18 50 

Celkem 32 32 32 95 

Povinně volitelné předměty 

Myslivost   1 1 
4 

Pěstování rostlin   1 1 

 úhrnem 32 34 32 98 

 z toho teorie 17 17 14 47 

 odborný výcvik 15 17 18 50 
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Rozvržení učiva dle ročníků LESNICTVÍ 41-46-M/01 

Dálková forma vzdělávánı́, délka studia 4 roky 

 

 Počet hodin za rok v ročníku 

NÁZEV PŘEDMĚTU 1. 2. 3. 4. celkem 

Povinné předměty 

Český jazyk I-IV  15 10 16 56 

Anglický jazyk- první jazyk I-IV 

19 19 16 16 70 Německý jazyk-první jazyk I-IV 

Ruský jazyk-první jazyk I-IV 

Anglický jazyk-další jazyk I-IV 

6 6 6 6 24 Německý jazyk-další jazyk I-IV 

Ruský jazyk-další jazyk I-IV 

Matematika I-IV 10 14 10 14 48 

Základy společenských věd I-IV 6 6 6 6 24 

Dějepis I-II 10 10     20 

Právní nauka       5 5 

Výpočetní technika I-II 6 14   
  20 

Fyzika 6       6 

Chemie 15       15 

Biologie 6       6 

Geografie 10       10 

Nauka o přírodním prostředí   10     10 

Hydrologie a klimatologie 6       6 

Pedologie   7     6 

Zoologie   10     10 

Botanika   10     10 

Lesní a zahradní technika   10     10 

Rostlinolékařství   10 6   16 

Pěstování rostlin     10     
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Strojnické základy 15       15 

Geodézie   10     10 

Monitoring životního prostředí 10       10 

Lesní a zahradní stavby     15   15 

Lesní těžba     15   15 

Motorová vozidla     10   10 

Pěstování lesa III-IV     16 22 38 

Včelařství 10       10 

Organizace těžebních činností       21 21 

Ochrana lesa       16 16 

Hospodářská úprava lesa III-IV     15 16 31 

Inventarizace zeleně 6 7     10 

Ekonomika  III-IV     15 16 31 

Myslivost 6 6 10   22 

Souhrnná předmětová cvičení x x x x x 

Odborná praxe v organizacích LH II-III   x x   x 

Celkem povinné 162 160 160 160 642 

Povinně volitelné předměty 

Oceňování lesa       
10 10 

Školkařství       

Rekultivace    
10 11 

Celkem povinné 162 160 160 171 653 

Nepovinně volitelné předměty  

Anglický jazyk-konverzace  

5 5 5 5 20 Německý jazyk-konverzace  

Ruský jazyk-konverzace  

Matematika-volitelná  5 5 5 5 20 

Celkem nepovinné 10 10 10 10 40 
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK - UČITEL ČINNOST 

Ing. Bohdan Koždoň 
do 31. 12. 2015 ředitel SLS , do 31. 12. 2015 

vyučoval: včelařstvı ́

Mgr. Libuše Syrovátková 

do 31. 12. 2015 zástupce ředitele školy, od 

1. 1. 2016 pověřená vedenı́m Střednı ́

lesnické školy Z lutice; vyučuje: dějepis, 

geografie, ruský jazyk, hydrologie a 

klimatologie 

Bc. Jana Dlesková vyučuje: anglický jazyk 

Ing. František Ernest od 1. 12. 2015 vyučuje: motorová vozidla 

Mgr. Zdeňka Halvoníková vyučuje: matematika 

Ing. Eva Hanušová 

vyučuje: biologie, zoologie, ekonomika, 

myslivost, přidružená výroba, aplikovaná 

biologie 

Matěj Jaroš 
 

vyučuje: odborný výcvik 

Ing. Kateřina Jurisová 

od 1. 7. 2016 školnı́ metodik prevence; 

vyučuje: botanika, pedologie, nauka o lese, 

rostlinolékařstvı,́ výpočetnı́ technika, 

nauka o lesnı́m prostředı́, ochrana lesnıh́o 

prostředı ́

Jan Matuštík vyučuje: odborný výcvik 

Tomáš März vyučuje: odborný výcvik 

PhDr. Miroslava Mutinská vyučuje: německý jazyk, anglický jazyk 

Ing. Anna Poláková 

vyučuje: lesnı́ těžba, pěstovánı́ rostlin, 

tělesná výchova, výpočetnı́ technika, 

lesnické technologie, lesnı́ a zahradnı ́

technika 

Petra Pospíchalová vyučuje: odborný výcvik 

Ing. Radka Stolariková, Ph.D. 

od 1. 4. 2016 zástupce ředitele pro školnı ́

polesı́ a praxe, vyučuje: geodézie, 

inventarizace zeleně, lesnické technologie, 

hospodářská úprava lesa I, hospodářská 

úprava lesa II, organizace těžebnıćh 

činnostı ́

Mgr. Ivana Strejčková 

 
 

 

výchovný poradce, vyučuje: český jazyk a 

literatura, základy společenských věd 

Ing. Vojtěch Svoboda vyučuje: odborný výcvik 

Emilie Špidrová 
do 31. 12. 2015 školnı́ metodik prevence; 

vyučuje: německý jazyk 



 
14 

Ing. Hynek Týml 

vyučuje: školkařstvı́, pěstovánı́ lesa, 

výpočetnı́ technika, základy společenských 

věd, zpracovánı́ materiálů a údržba 

Václav Vaněček 
vyučuje: motorová vozidla 

do 30. 11. 2015 

Ing. Jaroslava Waisová, Ph.D. 

vyučuje: fyzika, právnı́ nauka, nauka o lese, 

oceňovánı́ lesů, strojnické základy, 

aplikovaná biologie, nemoci a škůdci včel, 

lesnı ́ a zahradnı ́ stavby, základy 

společenských věd, stavby a zařı́zenı́ pro 

chovánı́ včel 

Ing. Eva Wollrábová 

koordinátor EVVO, vyučuje: chemie, 

základy, společenských věd, monitoring 

životnı́ho prostředı́, zpracovánı́ včelı́ch 

produktů, zařı́zenı́ pro zisk a úpravu včelı́ch 

produktů 

 

 

PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK – VYCHOVATEL NA DM ČINNOST 

Bc. Eva Hovorková od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 

školnı́ metodik prevence; 

vedoucı́ vychovatelka 

Bc. Sabina Bízková vychovatelka 

Milan Kryl vychovatel 

Vlasta Ščecinová vychovatelka 

Stanislav Štecher asistent pedagoga - nočnı́ 

vychovatel 

 

 

NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK – EKONOMICKO-

SPRÁVNÍ ÚSEK 

FUNKCE 

Jana Furišová personalistka 

Jitka Pečenková mzdové účetnı ́

Lenka Pospíchalová rozpočtářka 

Ing. Radka Stolariková, Ph.D. propagačnı́ referent 

Tereza Wollrábová účetnı ́
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NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK – PROVOZNÍ 
ÚSEK ŠKOLY 

FUNKCE 

Bohuslav Konopásek domovnı́k, řidič 

Martina Hrachovcová uklı́zečka 

Iveta Kriegerová uklı́zečka 

 

 

NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK – ŠKOLNÍ 

STRAVOVÁNÍ 

FUNKCE 

Ivana Janáčková provozářka 

Marcela Dvořáková kuchařka 

Marie Štorková kuchařka 

Věra Vejvodová kuchařka 

Michaela Zužová kuchařka 

 

 

NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK – 

VEDENÍ POLESÍ, THP 

FUNKCE 

Ing. Daniel Smysl do 31. 12. 2015 polesný 

Ing. Bohdan Koždoň od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016 polesný 

Jan Filip od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016 lesnı ́

Ing. Stanislav Wollráb od 1. 7. 2016 odborný lesnı́ hospodář 

Petr Pešek od 9. 8. 2016 lesnı ́

Matěj Jaroš  
od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016 lesnı́, od 

1. 6. 2016 myslivecký hospodář 
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D) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

 

Pro školní rok 2016/2017 

Přijı́macı́ zkoušky do maturitnı́ch oborů proběhly celkem ve třech kolech. Přijı́macı́ 

zkoušky do učebnı́ho oboru se nekonaly. 

 

KÓD OBORU NÁZEV OBORU DÉLKA 

STUDIA 

UKONČENÍ 

STUDIA 

PŘIHLÁŠENO PŘIJATO NASTOUPILO 

41-46-M/01 Lesnictvı́ 4 MT 37 37 25 

41-44-M/01 Zahradnictvı́ 4 MT 0 0 0 

41-56-H/01 
Lesnı́ 

mechanizátor 
3 VL 13 12 10 

41-51-H/02 Včelař 3 VL 0 0 0 

41-46-M/01 
Lesnictvı́ (dálková 

forma) 
4 MT 10 10 10 
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E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků 

závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek 

 

Prospěch žáků maturitní obory (denní + dálková forma studia) 

 

Prospěch         1. pololetí       2. pololetí 

Počet žáků celkem 102 94 

Prospěli s vyznamenánı́m 7 9 

Prospěli 76 76 

Neprospěli 10 6 

Nehodnoceni 9 0 

 

 

Prospěch žáků učební obor Lesní mechanizátor 

 

Prospěch         1. pololetí       2. pololetí 

Počet žáků celkem 31 29 

Prospěli s vyznamenánı́m 2 2 

Prospěli 24 27 

Neprospěli 4 0 

Nehodnoceni 1 0 

 

 

Prospěch žáků učební obor Včelař 

 

Prospěch         1. pololetí       2. pololetí 

Počet žáků celkem 6 5 

Prospěli s vyznamenánı́m 1 1 

Prospěli 4 4 

Neprospěli 0 0 

Nehodnoceni 1 0 
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Chování žáků (maturitní obory - denní a dálková forma + učební obory) 

 

Chování         1. pololetí       2. pololetí 

Velmi dobré 125 122 

Uspokojivé 6 2 

Neuspokojivé 3 0 

Podmı́něné vyloučenı́ 2 2 

Vyloučenı ́ 1 1 

 

 

Zameškané hodiny (maturitní obory - denní a dálková forma + učební obory) 

 

Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí 

Neomluvené 115 173 

Celkem 4 947 6 946 

 

 

Maturity oboru Lesnictví (denní + dálková forma) 

 

 Počet žáků u 1. MZ Počet žáků u opravné MZ 

Prospěli s vyznamenánıḿ 0 0 

Prospěli 6 3 

Neprospěli 11 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

Závěrečné zkoušky obor Lesní mechanizátor 

 

 Počet žáků u 1. ZZ Počet žáků u opravné ZZ 

Prospěli s vyznamenánıḿ 1 0 

Prospěli 9 1 

Neprospěli 1 0 

 

 

Závěrečné zkoušky obor Včelař 

 

 Počet žáků u 1. ZZ Počet žáků u opravné ZZ 

Prospěli s vyznamenánıḿ 1 0 

Prospěli 1 0 

Neprospěli 0 0 
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F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ve škole 

Hlavnı́m cı́lem školy je poskytovánı́ poradenské, metodické a informačnı́ činnosti, a to 

prostřednictvı́m výchovného poradce. S kolnı́ metodik prevence vykonává činnosti 

metodické, koordinačnı́, informačnı́ a poradenské. Každoročně vypracovává Program 

prevence rizikového chovánı́, který je základnı́m nástrojem prevence celé školy. Snahou je, 

aby prevence a zdravý životnı́ styl byly přirozenou součástı́ života v našem zařı́zenı́ a aby 

panovalo dobré klima třı́d, atmosféra otevřenosti, podpory a spolupráce. S kolnı́ metodik 

prevence spolupracuje s výchovnou poradkynı́, vedenı́m školy i domova mládeže, stejně 

tak s jednotlivými pedagogy a třı́dnı́mi učiteli.  

 

V oblasti prevence spolupracuje škola s PC R ve Z luticı́ch, s asistenty prevence kriminality, 

kteřı́ působı́ na územı́ města Z lutice, s koordinátorkou prevence kriminality PhDr. 

Zdeňkou Papežovou a s Mgr. Martinou Fialovou z PPP v Karlových Varech. K prioritám 

prevence nežádoucı́ch jevů patřı́ snaha minimalizovat rizika a vlivy, jež narušujı́ zdravý 

a bezproblémový vývoj žáků – zdravý životnı́ styl, multikulturnı́ výchova a vytvářenı́ 

pozitivnı́ho klimatu ve škole. Ve škole proběhla sociometrie a následný rozbor 

sociometrického šetřenı́ v prvnı́ch ročnı́cı́ch. Volný čas žáků se snažı́me vyplnit různými 

sportovnı́mi (florbal, fotbal, volejbal, basketbal, nohejbal, posilovna) a jinými zájmovými 

útvary (výtvarné činnosti, mapovánı́ přı́rody, věroučné vzdělávánı́).  

 

Výchovná opatření 

Celkem bylo za školnı́ rok 2015/2016 uděleno 65 výchovných opatřenı́. Jednalo se 

o porušenı́ školnı́ho řádu (kouřenı́, šikana, neomlouvánı́ zameškaných hodin, pozdnı́ 

přı́chody do hodin), nevhodné chovánı́ (použı́vánı́ vulgárnı́ch výrazů, ničenı́ školnı́ho 

majetku) a neomluvené hodiny. 

 

Pochvaly 

Celkem bylo za školnı́ rok 2015/2016 uděleno 80 pochval. Pochvaly se udělovaly zejména 

za reprezentaci školy na různých akcı́ch školy (školnı́ burzy, soutěže, slavnosti) a za 

vynikajı́cı́ studijnı́ výsledky. 
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U% plnému zamezenı́ rizikového chovánı́ by bylo možné předcházet umı́stěnı́m vı́ce kamer, 

a to nejen v budově školy, ale i ve venkovnı́m areálu školy. Naopak, čemu se nám nedařı́ 

zabránit, je požı́vánı́ návykových látek. Jednı́m z důvodů je ten, že část žáků k nám přicházı́ 

již jako kuřáci a ostatnı́ se nechajı́ snadno strhnout.  

 

 

Výchovná opatření a pochvaly ve školním roce 2015/2016 

 

 Porušení ŠŘ 
Nevhodné 

chování 
Neomluvené 

hodiny 

Reprezentace 
školy a prospěch 

Napomenutí TU - 14 5 - 

Důtka TU 1 8 4 - 

Důtka ŘŠ 4 11 4 - 

2. stupeň z 
chování 

5 1 2 - 

3. stupeň z 
chování 

- 1 2 - 

Podmíněné 
vyloučení 

1 1 1 - 

Nepodmíněné 
vyloučení 

- - - - 

Pochvaly 

Pochvala 
třídního učitele 

- - - 74 

Pochvala ředitele 
školy 

- - - 6 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů v domově mládeže 

Ubytování v DM 

Domov mládeže Střednı́ lesnické školy Z lutice je školské zařı́zenı́, které zajišťuje žákům 

SLS  ubytovánı́, stravovánı́, kvalifikované výchovné působenı́ a výchovně vzdělávacı́ 

činnosti navazujı́cı́ na vzdělávánı́ a výchovu ve střednı́ch školách. 

 

DM je umı́stěn ve dvoupatrové budově, která tvořı́ jednotný komplex s budovou školy. Pro 

chod školy je domov mládeže klı́čovou součástı́, neboť zde studujı́ žáci i ze vzdálenějšı́ch 

regionů, kteřı́ nemohou denně dojı́ždět. Kapacita domova mládeže byla 150 lůžek ve 

48 pokojı́ch. Vzhledem k úbytku žáků byl DM obsazen ze 3/4. 

 

Na začátku školnı́ho roku bylo ubytováno celkem 93 žáků (z toho 18 dı́vek). Počet 

ubytovaných byl přibližně stejný jako v loňském roce. Ubytovaný byl každý žák, který 

projevil zájem a podal si přihlášku. 

 

Z DM odešlo celkem 35 žáků, z toho: 

- 12 žáků (přestup na jinou školu, dojı́žděnı́, vyloučenı́ z DM, vyloučenı́ ze školy, 

přerušenı́ studia) 

- 20 žáků (ukončenı́ studia – maturanti a žáci poslednı́ho ročnı́ku učebnı́ho oboru). 

- přı́chod do DM celkem 2 žáci – přestup z jiné školy, dojı́žděnı́. 

 

Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity DM 

Pedagogické působenı ́ a výchovná činnost v domově mládeže má za cı́l vést žáky 

k účelnému využı́vánı́ volného času s nabı́dkou dostatečného množstvı́ námětů pro jeho 

naplňovánı,́ rozvı́jenı́ zájmů, znalostı́ a tvořivých schopnostı́ žáků. Z áci se mohou 

zúčastňovat sportovnı́ho, kulturnı́ho a společenského děnı́ nejen v domově mládeže, ale 

také ve městě. 

 

V průběhu školnı́ho roku 2015/2016 jsme nabı́dli žákům tyto aktivity: 

 

Září 2015 

· prohlı́dka města 

· vědomostnı́ test ,,Evropa v trysku staletı́” 
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· galerie města – výstava motýlů 

· křest 1. A 

· úprava okolı́ školy 

· vycházky do přı́rody – sběr přı́rodnı́ch materiálů 

· kroužky (vábenı́, troubenı́, volejbal, věroučného vzdělávánı́, florbal, střelecký, 

kopaná, nohejbal, posilovánı́, mapovánı,́ přı́rodovědný) 

 

Říjen 2015 

· vědomostnı́ test ,,Znám svůj domov?” 

· mezitřı́dnı́ turnaj v sálové kopané + vyhlášenı́ výsledků 

· podzimnı́ aranžovánı́, výzdoba DM 

· vědomostnı́ test „Jak dobře znám Z lutice” 

· přı́prava Hubertské zábavy a Hubertské mše 

 

Listopad 2015 

· beseda “Sex, partnerské vztahy” -  Dr. Pospı́šil 

· Svatohubertská mše s trubači 

· Hubertská zábava 

· mezitřı́dnı́ turnaj ve florbalu + vyhlášenı́ výsledků 

· beseda: cvičenı́ na strojıćh v posilovně, tréninkový režim, životospráva 

· vědomostnı́ test ,,Myslivost, lesnictvı́” 

· vánočnı́ aranžovánı́ 

· zdobenı́ vánočnı́ho stromku 

 

Prosinec 2015 

· vánočnı́ tvořenı́, výzdoba DM 

· prohlı́dka kostela sv. Petra a Pavla 

· koncert trubačů v muzeu 

· mezitřı́dnı́ turnaj v košı́kové + vyhlášenı́ výsledků 

· návštěva divadelnı́ho představenı́ v KD Z lutice 

· přátelské utkánı́ ve florbalu se ZS  

· pečenı́ vánočnı́ho cukrovı́ 
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· přı́prava vánočnı́ besı́dky 

· vánočnı́ besı́dka 

· přı́prava maturitnı́ho plesu 

 

Leden 2016 

· přednáška ,,Kriminalita mládeže a jejı́ důsledky, právnı́ vědomı́” - PhDr. 

Z. Papežová, PC R 

· turnaj ve volejbale 

· přı́prava maturitnı́ho plesu 

· maturitnı́ ples 

 

Únor 2016 

· turnaj ve stolnı́m tenise + vyhlášenı́ výsledků 

· účast v masopustnı́m průvodu masek městem 

· beseda s mořeplavcem penzion Harmonie 

· účast na představenı́ “Na stojáka” KD Z lutice 

· zábavně vědomostnı́ test “Literatura - citace” 

· přátelské utkánı́ ve futsalu se ZS  

 

Březen 2016 

· výroba velikonočnı́ výzdoby 

· jarnı́ aranžovánı ́

· turnaj v nohejbalu trojic + vyhlášenı́ výsledků 

· zábavně vědomostnı́ test “Velikonoce” 

· účast na fotbalovém turnaji – organizace VU% DM 

· návštěva galerie – výstava obrazů 

 

Duben 2016 

· zábavně vědomostnı́ test ,,Z lutice” 

· střelecké závody + vyhlášenı́ výsledků 

· výstava v galerii 

· účast na besedě s léčitelem v Infocentru 
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· návštěva divadelnı́ho představenı́ v KD 

· schůzky s vychovateli 

 

Květen 2016 

· vyhlášenı́ výsledků “S kolnı́ sportovnı́ olympiády” předánı́ cen (1. mı́sto 2. A; 

2. mı́sto 1. A; 3. mı́sto 3. M) 

· turnaj v badmintonu 

· návštěva divadelnı́ho představenı́ v KD 

· opékánı́ buřtů 

 

Červen 2016 

·  večer pro Karla IV. - muzeum města 

· přátelské utkánı́ v kopané s VU% DM 

· aranžovánı́, výzdoba DM 

· povı́dánı́ s peeraktivisty ,,HIV/AIDS” 

 

 

Prevence rizikového chování v domově mládeže 

K vytvořenı́ pozitivnı́ atmosféry v DM napomáhá celkový profesionálnı́ přı́stup 

pedagogických pracovnı́ků, kteřı́ za nejvýznamnějšı́ faktor v pedagogickém působenı ́

pokládajı́ včasnou rodinnou anamnézu každého ubytovaného žáka,  pravidelný kontakt 

s žáky v osobnı́ rovině,  nastolenı́ pozitivnı́ atmosféry ve vztahu vychovatel 

- žák,  oboustrannou otevřenou komunikaci,  pružnost a zainteresovanost vychovatele. 

Zaměřenı́ se na vhodné a kvalitnı́ využı́vánı́ volného času nejen chlapců, ale i dı́vek. I přes 

veškeré snahy jsme se v uplynulém roce nevyhnuli řadě kázeňských přestupků. Ve druhém 

pololetı́, po odchodu některých problémových žáků z domova mládeže a ze školy, se 

situace zlepšila. Na druhou stranu jsou v DM ubytovanı́ i žáci, kteřı́ vzali řád domova za 

svůj, aktivně se podı́lejı́ na činnostech domova mládeže, a ti obdrželi pochvaly. 

 

Výchovná opatření v DM ve školním roce 2015/2016 

Výchovná opatření 

1) individuálnı́ pohovory  20 - prvnı́ drobná proviněnı́ proti VR  DM 

2) upozorněnı́ vychovatele  13 - porušenı́ VR  DM 
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(nevhodné chovánı́, požitı́ alkoholu během vycházky, 

návštěvy žáka opačného pohlavı́) 

3) upozorněnı́ ředitele  11 - porušenı́ VR  DM 

(vulgárnı́ projevy vůči vychovateli, úmyslné poškozenı́, 

majetku, přı́chod do DM pod vlivem alkoholu)  

4) podmı́něné vyloučenı́ z DM 8 závažné porušenı́ VR  DM 

(kouřenı́ na pokoji, úmyslné poškozenı́ majetku DM, 

návštěva žáka opačného pohlavı́ na pokoji po večerce) 

5) vyloučenı́ z DM 3 - přestupek ve zkušebnı́ době podmı́něného 

vyloučenı́ (kouřenı́ na pokoji po večerce, návštěva žáka 

opačného pohlavı́ na pokoji po večerce) 

 

 

Ve společných prostorách domova mládeže docházelo k ničenı́ majetku (ničenı́ zámků 

dveřı́, ničenı́ malby, popsané dveře), kdy nebyl zjištěn vinı́k. Je to předevšı́m v té části 

domova mládeže, kde nejsou nainstalovány kamery, a prostor nenı́ monitorován. Počet 

kázeňských přestupků je obdobný jako v minulém školnı́m roce. 

 

 

Pochvaly 

1) pochvala vedoucı́ vychovatelky  26 - za řádné plněnı́ povinnostı́ v DM, za slušné, 

bezproblémové chovánı ́a vystupovánı́ 

2) pochvala ředitele  3 - za vzorné plněnı́ povinnostı́ v DM, za 

přı́kladný úklid a pořádek na pokoji, aktivita 

v zájmové činnosti 

 

Výhled 

Potencionálnı́ žáky zajı́má, v jakém prostředı́ budou studovat a žı́t tři, čtyři roky svého 

života. Materiálnı́ zabezpečenı́ je tedy důležité a nelze jej opomenout. Proto si myslı́me, že 

je nutné: 

 

Ø dokončit rekonstrukci pokojů, vybavit je novým nábytkem 

Ø vyměnit v celé budově dveře, doplnit žaluzie na okna 
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Ø zrenovovat záchody, podlahy na chodbách 

Ø zabezpečit kamerovým systémem nejen zbylé společné prostory domova mládeže, 

ale i venkovnı́ areál 

Ø renovace vstupu do DM a chodnı́ků 

Ø vybudovat propojovacı́ chodbu z DM do tělocvičny 

Ø v tělocvičně postavit lezeckou stěnu a dokončit renovaci posilovny 

Ø v areálu školy vybudovat vı́ceúčelové hřiště, na půdě domova mládeže střelnici. 

 

Výhledově bychom se neměli zaměřit pouze na materiálnı́ vybavenı́, ale nabı́dnout žákům 

pestřejšı́ výběr volnočasových aktivit, besed a přednášek, připomı́nat jim tradice, pořádat 

výlety, zorganizovat návštěvu kina, divadla. Nabı́dnout dětem něco vı́c, než jen konzumnı́ 

způsob života. 

 

Za rozhodujı́cı́ ve výchovném procesu považujeme individuálnı́ přı́stup k osobnosti žáka, 

k jeho zájmům a potřebám s ohledem na jeho mentalitu, ale zároveň je důležité 

individualizované projevy formovat ve vztahu k jiným lidem a vrstevnı́kům. 

 

Samozřejmostı́ je zvyšovánı́ odborné připravenosti pedagogů (účast na odborných 

kurzech a seminářı́ch, sebevzdělávánı́). 
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G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ø Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborných 

předmětů (DPS – dálkové programové studium), Západočeská univerzita Plzeň – 

Ing. Kateřina Jurisová, studium dokončeno v dubnu 2016. 

Ø Studium oboru Učitelství pro střední školy (anglický jazyk a český jazyk), 

Západočeská univerzita Plzeň – Bc. Jana Dlesková. 

Ø Studium oboru Učitelství odborných předmětů, Institut vzdělávání a poradenství, 

Česká zemědělská univerzita v Praze – Ing. Anna Poláková. 

Ø Studium oboru Učitelství odborných předmětů, Institut vzdělávání a poradenství, 

Česká zemědělská univerzita v Praze – Ing. Radka Stolariková, Ph.D. 

Ø Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s. r. o., Osvědčení 

o absolvování vzdělávacího programu Studium pedagogiky, Obrataň - Ing. Radka 

Stolariková, Ph.D., studium dokončeno v srpnu 2016. 

Ø Studium pedagogického minima, Karlovy Vary – Tomáš März, studium dokončeno 

v květnu 2016. 

 

· InspIS - Školní vzdělávací program – Mgr. Libuše Syrovátková, Mgr. Ivana 

Strejčková, dne 7. 9. 2015. 

· Hry v cizím jazyce - PhDr. Miroslava Mutinská, Bc. Jana Dlesková, dne 23. 9. 2015 

· Islám - Mgr. Ivana Strejčková, dne 24. 9. 2015. 

· Výuka tělesné výchovy a školská legislativa – Ing. Anna Poláková, 30. 9. 2015. 

· Husqvarna – setkání se zástupci lesnických a rybářských škol – Ing. Bohdan 

Koždoň, Jan Matuštík, dne 2. 12. 2015. 

· Srnčí zvěř – Ing. Eva Hanušová, dne 27. 2. 2016. 

· Učitel a žák – řešení konfliktních situací -  Mgr. Ivana Strejčková, dne 3. 3. 2016. 

· Specifické poruchy učení na střední škole - Mgr. Ivana Strejčková, dne 6. 4. 2016. 

· Stop násilí na dětech, aneb bezpečná škola - Mgr. Ivana Strejčková, dne 22. 4. 

2016. 
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H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Z áci Střednı́ lesnické školy Z lutice se během celého školnı́ho roku 2015/2016 aktivně 

zapojovali do sportovnı́ch soutěžı́, kácenı́ a uměleckých soutěžı́ v rámci troubenı́, vábenı́. 

Dále se pak škola aktivně zapojila do lesnı́ pedagogiky. V rámci lesnı́ pedagogiky se 

pořádala řada výukových programů pro základnı́ a střednı́ školy, workshopy a tábory. 

 

Září 2015 

- Den svatého Eustacha na hradě Křivoklátu – Křivoklát, prezentace školy a účast 

trubačského souboru Žluťásek na soutěži trubačů 

- Svatováclavské troubení - VLS s.p., Divize Karlovy Vary, trubačský soubor Žluťásek 

- Křest 1. ročníku SLŠ Žlutice do cechu lesnického - SLŠ Žlutice 

 

Říjen 2015 

- Juniorské mistrovství ve vábení jelenů – Kuks, 3. místo Michal Mašát ze třídy 2.A 

- Mezinárodní seminář trubačů lesnických škol v Báňské Štiavnici – Bánská 

Štiavnica 

- Výlov rybníka a první zvonění zvoničky na vyhlídce Josefa Jungmana – Lázeňské 

lesy Karlovy Vary 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Sokolově 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Kolíně 

- 18. ročník mezinárodní soutěže Hejnický dřevorubec 2015 – 3. místo v soutěži 

družstev František Svátek, Pavel Princl ze třídy 3.M; 3. místo jednotlivci – kácení 

František Svátek ze třídy 3.M 

 

Listopad 2015 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Chebu 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Mostě 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Ostrově 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Kladně 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Rakovníku 

- Pořádání Hubertovy jízdy – Žlutice, žáci 4.A 
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- Turnaj žáků středních škol ve futsale – Karlovy Vary 

- Pořádání Hubertské zábavy – Kulturní dům Žlutice, žáci ze tříd 4.A a 3.A 

- Naháňka pořádaná maturitním ročníkem – Školní polesí Chlumská hora 

 

Prosinec 2015 

- Vánoční koncert trubačského souboru Žluťásek ve žlutickém muzeu - Muzeum 

Žlutice 

- Naháňka pro absolventy školy - Školní polesí Chlumská hora 

- Vánoční besídka – SLŠ Žlutice 

- Vyhlášení vítězů celoroční fotografické soutěže ,,Perličky z lesa “SLŠ Žlutice - 

1. místo - Jana Georgievová ze třídy 4.A; 2. místo - Natálie Němejcová ze třídy 2.A; 

3. místo - Gabriela Hamouzová ze třídy 2.A 

 

Leden 2016 

- Maturitní ples třídy 4.A – Kulturní dům Žlutice 

- Místní kolo soutěže YPEF (Young People in European Forests) - SLŠ Žlutice – 

vítězové kategorie mladší žáci – ZŠ Manětín; vítězové kategorie starší žáci – SLŠ 

Žlutice 

- Lesní pedagogika pro děti ekologického kroužku ze ZŠ Žlutice - SLŠ Žlutice 

 

Únor 2016 

- Turnaj žáků středních škol ve florbale kategorie chlapci – Karlovy Vary 

- Turnaj žáků středních škol ve florbale kategorie dívky – Karlovy Vary 

- Lesní pedagogika pro děti z 5. třídy ZŠ Žlutice - SLŠ Žlutice 

 

Březen 2016 

- 11. Mezinárodní mistrovská soutěž ve vábení jelenů při příležitosti výstavy 

myslivosti a rybářství v rakouském Salzburgu – Salzburg, 4. místo - Jakub Šilhánek; 

8. místo - Miloš Fajfr 

- Regionální kolo mezinárodní soutěže YPEF (Young People in European Forests) – 

SLŠ Žlutice, vítězové kategorie mladší žáci ZŠ Manětín, 2. místo - ZŠ 

J. A. Komenského Karlovy Vary, 3. místo - 16. ZŠ a MŠ Plzeň; vítězové kategorie 

starší žáci: Střední lesnická škola Žlutice (Natálie Němejcová, Michal Mašát 
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a Michal Švec); 2. místo - Gymnázium Ostrov; 3. místo - Střední průmyslová škola 

dopravní Plzeň 

- Akademická soutěž mysliveckých trubačů a vábičů – Zvolen, trubačský soubor 

Žluťásek obsadil 4. místo 

- Jazyková exkurze pro žáky SLŠ Žlutice do Drážďan  

 

Duben 2016 

- Turnaj žáků středních škol basketbal 3x3 – Karlovy Vary 

- Výstava trofejí - SLŠ Žlutice ve spolupráci s OMS Karlovy Vary 

- Podpis Akčního plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky 

u lesnických subjektů v ČR na období 2016 – 2018 – 3. 4. 2016 – Brno 

- Reprezentace školy a pobočky ČLS Žlutice na výstavě Silva Regina 2016 – Brno 

- Návštěva výstavy Silva Regina 2016 Brno – žáci maturitního a učebního oboru 

- Matematická soutěž „ KLOKAN“ – SLŠ Žlutice  

- Lesní pedagogika pro děti speciální třídy ze ZŠ Žlutice – SLŠ Žlutice 

- Exkurze do TECHMANIA SCIENCE CENTER – Plzeň 

- Přednáška bývalých absolventů Ing. Vratislavy Janovské, Ph.D. a Mgr. Tomáše 

Jůnka s projektem Hurá na vysokou - SLŠ Žlutice 

- Odborná praxe žáků ,,Víkendové sázení“ – zalesňování ploch na školním lesním 

polesí Chlumská hora 

- Exkurze žáků do firmy LESOŠKOLKY s.r.o. – Františkovy Lázně 

- Lesní pedagogika pro děti 2. stupně ZŠ Žlutice - ZŠ Žlutice 

- Soutěž DŘEVORUBEC JUNIOR 2016 – Křivoklát, 2. a 3. místo – František Svátek ze 

třídy 3.M 

- Mezi stromy aneb den s lesní pedagogikou pro speciální SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník – 

Rakovník 

- Odborná exkurze – Morava, žáci 4. ročníku 

 

Květen 2016 

- Turnaj žáků středních škol v badminton – Karlovy Vary 

- Reprezentace školy v rámci Mysliveckého dne - Červený Hrádek u Jirkova 

- Lesní pedagogika pro děti SOŠ a gymnázia v Klášterci nad Ohří – Klášterec nad Ohří 
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Červen 2016 

- Hry třetího tisíciletí 15. - 17. 6 – Karlovy Vary, 7. místo 

- Trubačská soutěž ,,Parforsní kňour“ - VLS s.p., Divize Karlovy Vary, 4. místo – 

soubor Žluťásek, sólisté 2. místo – Petr Starenko ze třídy 2.A 

- Lesní pedagogika pro děti 4. třídy ze ZŠ Žlutice – SLŠ Žlutice 

- Reprezentace školy a vábičů na Mysliveckém a rybářském dni - Beroun 

- Výstava Polovníctvo a príroda Nitra – Nitra , 8.místo ve vábení Michal Mašát ze 

třídy 2.A 

- Reprezentace školy a vábičů na Mysliveckém dni v Kladské - LZ Kladská, LČR s. p. 

- Národní kolo mezinárodní soutěže YPEF (Young People in European Forests) – 

Kostelec nad Černými lesy 

- Seminář pořádaný pobočkou ČLS Žlutice ,,LESNÍ PEDAGOGIKA“ – SLŠ Žlutice 

- Národní myslivecké slavnosti na Loveckém zámku Ohrada, Mistrovství republiky 

ve vábení jelenů – Ohrada, 3. místo - Miloš Fajfr ze třídy 3.A ve vábení jiných druhů 

zvěře 

- Reprezentace školy na akci ,,Den s LČR v Kraslicích“ - Kraslice 

- Lesní pedagogika pro děti z 1. třídy ZŠ Loket – Loket 

- Odborná exkurze Křivoklátsko – žáci třídy 2.A 

- Odborná exkurze NP České Švýcarsko – žáci třídy 1.A 

- Odborná exkurze NP Krkonoše a východní Čechy – žáci třídy3. A 

- 8. trubačské soustředění v Chlumu u Manětína a koncert trubačů - Žlutice 
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I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 
 

Ø V období od 2. 3. do 3. 3. 2016 proběhla na SLŠ Žlutice kontrola v rámci dodržování 

vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích předpisů 

v oblasti poskytování vzdělávání a školských služeb. Českou školní inspekcí byly 

zjištěny nedostatky, které byly odstraněny. 

 

Další údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 

Ø Dne 26. 1. 2016 proběhla kontrola plnění povinností stanovených zákonem 

č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech. Nebyly zjištěny 

žádné závady. 

 

Ø Dne 24. 2. 2016 proběhla kontrola České inspekce životního prostředí na Školním 

polesí Chlumská hora na základě podnětu, že na školním lesním polesí Chlumská 

hora k těžbám nad rámec zákona. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, na které 

poukazoval podnět. 
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J) Základní údaje o hospodaření školy 

 

Ekonomická část 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Základní údaje o 
hospodaření školy v tis. Kč 

k 31. 12. 2015 k 30. 6. 2016 

činnost činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

1. Náklady celkem 25 349 236 11 585 14 

2. Výnosy celkem 26 822 466 11 953 81 

3. Hospodářský výsledek    1 473 230       368 67 

 

 

Výsledky kontrol 

Dne 6. 1. 2015 byla zahájena „Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky“, podle 

§ 9 odst. 1 a ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě. Kontrola byla provedena za období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2014 a období 

účetně související. 

 

Kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 28 odst. 7 písm. a) – 

d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, na základě kterého Rada Karlovarského kraje svým usnesením č RK 

1304/12/15 ze dne 7. 12. 2015 uložila příspěvkové organizaci odvod v celkové výši 

845 071,19 Kč. Dále bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 odst. 

1 písm. a) a odst. 2 tohoto zákona v celkové výši 89 623 Kč. Toto porušení bylo předáno 

odboru legislativnímu a právnímu krajského úřadu k dalšímu řízení. 

 

Veřejnosprávní kontrolou byla dále zjištěna řada dalších pochybení a porušení právních 

předpisů.  Kontrola konstatovala, že ředitel organizace v rámci své odpovědnosti 

nezavedl a neudržoval kontrolní systém tak, jak stanoví ustanovení § 25 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
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Příspěvková organizace přijala dne 30. 9. 2015 nápravná opatření. 

Dne 6. 1. 2016 příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona 

č. 250/2000 Sb., podala žádost na Krajský úřad Karlovarského kraje o zmírnění tvrdosti 

zákona a prominutí odvodu ve výši 845 071,19 Kč do rozpočtu Karlovarského kraje. 

 

Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 62/1/16 ze dne 18. 1. 2016 schválila v souladu 

s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně. 

 

Investiční příspěvky od zřizovatele 

Rada Karlovarského kraje schválila dotaci do investičního fondu na akci „ Učebny 

a administrativní budova – oprava střechy“ ve výši 3 824 000,-- Kč. 

 

Neinvestiční příspěvky od zřizovatele 

Střední lesnická škola obdržela neinvestiční příspěvek pro školní rok 2015/2016 ve výši 

103 800,- Kč k zajištění udržitelnosti projektu „Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Karlovarském kraji, registrační číslo: Z1.07/1.1.00/44.0004“. 

 

Přijaté příspěvky a dotace k 31. 12. 2015 

1. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu 
zřizovatele celkem 

z toho: 

 

          Běžné provozní výdaje    5 407 532,00 

 

          Udržitelnost projektu „Podpora přírodovědného a 
technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

        78 000,00 

 

2. dofinancování výdajů na platy a související odvody       172 800,00 

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje ze státního 
rozpočtu                 

 

 

UZ 33 353 13 586 912,00 

UZ 33 052       448 747,00 

UZ 33 061          66 534,00 
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Činnost školní honitby 

Výměra školnı́ honitby činı́ 500,1 ha. V této honitbě je normovaná pouze srnčı́ zvěř. 

Myslivecká zařı́zenı́ jsou po celé honitbě nově vybudovaná. Opravy a údržba jsou 

prováděny žáky v rámci tzv. mysliveckých vı́kendů.  

 

V minulé lovecké sezóně bylo vydáno 31 povolenek k lovu, z toho 20 povolenek dostali 

žáci. Bylo realizováno několik poplatkových odstřelů jelena siky - doprovod vždy žáci 

školy. Dvě poplatkové naháňky a jedna naháňka, kterou každoročně pořádá 4. ročnı́k pro 

hosty žáků.  

 

Druh zvěře Počet ulovené zvěře (ks) 

Zvěř sičí 21 

Zvěř srnčí 10 

Zvěř černá 28 

Zvěř škodná (liška) 3 

 

Výnos za myslivost byl cca 150 tis Kč (trofeje, doprovody, naháňky, prodej zvěřiny). 
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K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 

S kola je zapojena do mezinárodnı́ho vzdělávacı́ho programu Erasmus + Programme 

(2014 – 2020). Konkrétně se jedná o program LIFELONG LEARNING PROGRAMME. 

V rámci tohoto programu uzavřela škola dohodu s Kastamona University v Turecku. 

V rámci této spolupráce budou studenti turecké univerzity jezdit na vzdělávacı́ programy 

do našı́ organizace, a prohlubovat si tak své znalosti a dovednosti v oboru Lesnictvı́. 

 

Dalšı́ spolupráci škola navázala v rámci lesnı́ pedagogiky. Dne 3. dubna 2016 byl v Brně na 

výstavišti při příležitosti zahájení výstavy Silva Regina slavnostně podepsán akční plán 

týkající se lesní pedagogiky (Akční plán k Jednotnému postupu pro realizaci lesní 

pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2016 – 2018). 

 

Tímto akční plánem se Střední lesnická škola Žlutice zavazuje: 

1) vytvářet podmínky pro práce středoškolské odborné činnosti (SOČ), aby řešily LesPed 

a poskytovaly potřebná data pro relevantní analýzy vlivu LesPed na rozdílné cílové 

skupiny široké veřejnosti; 

2) iniciovat výzkum zabývající se vztahem dětí a mládeže k lesnímu prostředí, lesnickému 

hospodaření, ekosystémovým službám lesa, myslivosti, dřevu jako obnovitelné surovině; 

3) ve spolupráci s Českou lesnickou společností realizovat regionální kola soutěže ,,Mladí 

lidé v Evropských lesích“ – YPEF; 

4) zavést předmět výuky obsahující problematiku LesPed nebo implementovat LesPed do 

relevantního stávajícího předmětu výuky. 
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L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

V rámci lesnı́ pedagogiky se škola zapojila do spolupráce s Experimentální univerzitou pro 

prarodiče a vnoučata v Praze. V rámci této spolupráce se ve dnech od 16. 7. do 22. 7. 2016 

v prostorách Střední lesnické školy ve Žluticích odehrál velmi zajímavý projekt, pobytový tábor 

,,S lesníkem do lesa“.  

 

Do Žlutic dorazili členové experimentální univerzity se svými vnoučaty. Celý týden se tato 

skupina učila o lesním ekosystému, o trvale udržitelném hospodaření v lesích, produkčních 

a mimoprodukčních funkcích lesa a činnosti lesníka. Společně jsme obdivovali krásy lesa 

v prostředí Školního polesí Chlumská hora.  

 

Celý týden byl vyplněn i volnočasovými aktivitami, jako byla například výtvarná dílna, 

sportovní hry, odborné filmy a přednášky. Tento projekt byl velmi zajímavý a jsme rádi, že 

jsme byli součástí prohloubení vztahů prarodičů a současné mladé generace, která je technicky 

založená a svým prarodičům se vzdaluje, a to vše v tom nejkrásnějším prostředí, v lese. V tomto 

projektu a v této spolupráci chceme nadále pokračovat.  
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M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

 

 

S kola je zapojena do projektu CZ 1.07/1.1.00/440004 s názvem Podpora přı́rodovědného 

a technického vzdělávánı́ v Karlovarském kraji.  
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N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 

organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 
 

V současné době ve Střední lesnické škole Žlutice nepracuje odborová organizace. Škola 

spolupracuje s několika partnerskými organizacemi, které fungují formou zajišťování 

odborných praxí jak pro žáky oboru Lesnictví, tak i pro žáky oboru Lesní mechanizátor. 

Tyto partnerské organizace zajišťují pro naše žáky odborné semináře, přednášky, 

workshopy, demonstrační objekty. Škola je také součástí České lesnické společnosti, 

v rámci které funguje jako pobočka, a je i členem republikového výboru, dále je pak škola 

regionálním koordinátorem soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF - Young People 

in European Forest). 

 

Partnerské organizace školy 

Ø Lesy České republiky, s. p. 

Ø Vojenské lesy a statky, s. p. 

Ø Lázeňské lesy Karlovy Vary 

Ø Ústav hospodářské úpravy lesů 

Ø Česká lesnická společnost 

Ø Chráněná krajinná oblast Slavkovský les 

Ø Spolek chovatelů Zubra evropského 

Ø Lesní dům Mehlmeisel 

Ø Greifvogelpark Wunsiedel 

Ø Centrum lesní pedagogiky Střední Čechy 
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O) Příloha číslo 1 – Odborný výcvik a praxe 

 

Odborný výcvik a praxe ve školním roce 2015/2016 

- motomanuální těžba a moderní těžební technologie 

- doprava dřevní hmoty 

- péče o lesní kultury a nárosty 

- výchova lesních porostů z hlediska trvale udržitelného zdroje suroviny 

- ochrana lesních kultur proti biotickým a biotickým činitelům 

- údržba lesní dopravní sítě 

- strážní služba a protipožární ochrana lesa 

- zásady podpory přirozené obnovy lesních porostů 

- dodávky dřevní hmoty odběratelům a obchod dřevní hmotou 

- péče o lesní zvěř a myslivecká zařízení 

 

Odborná praxe je součást odborných předmětů v prvnı́m až třetı́m ročnı́ku maturitnı́ch 

oborů Lesnictvı́ a Zahradnictvı́ Střednı́ lesnické školy Z lutice vykonávaná u jiných, 

smluvně zajištěných subjektů - organizacı́, vykonávajı́cı́ch činnost v lesnı́m hospodářstvı́ 

nebo zahradnictvı́ C eské republiky či jiných států Evropské unie.  

 

Cı́lem odborných praxı́ je seznámenı́ žáků s úkoly lesnı́ho hospodářstvı́ a zahradnictvı́, 

organizacemi, které tyto úkoly zajišťujı́ a institucemi, které jsou odpovědné za jejich 

kontrolu. Z áci se seznamujı́ se základnı́mi pracovnı́mi činnostmi a povinnostmi 

v pracovnı́ch pozicı́ch, do kterých by měli po ukončenı́ studia nastoupit. U žáků je 

vyžadována určitá mı́ra samostatnosti již v prvnı́m a druhém ročnı́ku, ve třetı́m ročnı́ku 

žáci plnı́ pod odborným dohledem svěřené úkoly vı́ceméně samostatně. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 

Náplň předmětu odborná praxe 

Je to předevšı́m práce organizačnı́, řı́dı́cı́, správnı́, plánovacı́, kontrolnı́ apod. při 

činnostech vyplývajı́cı́ch z lesnı́ho provozu a zahradnictvı́, jako napřı́klad: 

 

- zadávánı́ práce a pracovnı́ch přı́kazů, kontrola a přejı́mánı́ pracı́, fakturace pracı́ 

a služeb 

- vyznačovánı́ těžby, vyhledávánı́ nahodilých těžeb, vyznačovánı́ dřevin ke kácenı́ 

- přı́jem a expedice dřı́vı́ a rostlin, vedenı́ skladu, inventura zásob, hlášenı́ dodavatele 

- sledovánı́ škod způsobených zvěřı́, vyčı́slenı́ jejich výše, náhrady škod, kontrola 

stavů zvěře 

- kontrola a evidence škodlivých činitelů, karanténnı́ch organizmů, rostlinolékařská 

kontrola 

- praktické metody ochrany rostlin, přı́pravky, návody na použitı́ 

- práce s LHP, lesnickými mapami, plány výsadeb a zahradnı́mi projekty 

- projekty zahradnı́, školkařské, pěstebnı́ a těžebnı́ činnosti, vedenı́ evidence 

- uzavı́ránı́ obchodnı́ch smluv, práce na živnostenský list, smlouva o dı́lo 

- zajištěnı́ řádného mysliveckého hospodařenı́, vedenı́ myslivecké evidence 

- správa, údržba a evidence majetku, výběrová řı́zenı́ 

- dodržovánı́ právnı́ch norem: lesnı́ zákon, rostlinolékařské zákony, zákonı́k práce, 

zákon o ochraně životnı́ho prostředı́, mzdové předpisy 

- účast na výrobnı́ch poradách, brı́fincı́ch, školenı́ch a seminářı́ch 

- časová a úkolová práce, hodnocenı́ pracovnıḱů, vystavovánı́ výrobně-mzdových 

listů 

- práce spojené s vyhotovovánı́m LHP, plánů městské zeleně, jejich kontrolou 

a schvalovánı́m, 

- inventarizace zeleně a lesa, obnova OPRL a územnı́ch plánů rozvoje 

 

Rozsah odborné praxe 

Rozsah praxe je pro všechny ročnı́ky dennı́ho studia stejná, tedy 10 pracovnı́ch dnů. 
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Smluvní partneři, u kterých jsou odborné praxe zajišťovány 

Pro obor Lesnictvı́ jsou to organizace provádějı́cı́ odbornou správu lesů (např. Lesy C eské 

republiky, Vojenské lesy, Správy národnı́ch parků, Lesnı́ správy obecnı́ch lesů nebo velkých 

soukromých vlastnı́ků), dále organizace provádějı́cı́ státnı́ správu (napřı́klad státnı́ správa 

pověřených obcı́ či krajů, U% HU% L, C IZ P atd.), organizace provádějı́cı́ služby vlastnı́kům lesů 

(lesnı́ společnosti, lesnı́ školky, lesnı́ projektové kanceláře atd.), přı́padně jiné organizace 

zabývajı́cı́ se lesnickou činnostı́ dle rámcových pokynů. Odbornou praxi je možno rozdělit 

i tak, aby každý pracovnı́ týden byl u jiné organizačnı́ jednotky lesnı́ho hospodářstvı́. 

 

Pro obor Zahradnictvı́ se jedná o organizace zabývajı́cı́ se pěstovánıḿ zahradnického, 

sadařského nebo zelinářského sortimentu, organizace provádějı́cı́ sadařské, parkové 

a krajinářské úpravy, organizace projektujı́cı́ zahradnı́ architekturu, útvary mı́stnı́ch 

samospráv starajı́cı́ch se o městskou a přı́městskou zeleň apod. 

 

Odborné exkurze ve školním roce 2015/2016 

Odborné exkurze jsou rovněž součástı́ odborných předmětů v prvnı́m až čtvrtém ročnı́ku 

maturitnı́ch oborů Lesnictvı́ a Zahradnictvı́ Střednı́ lesnické školy Z lutice. Z áci v průběhu 

exkurzı́ navštıv́ı́ řadu podniků lesnı́ho hospodářstvı́ a navazujı́cı́ch organizacı́ a institucı́ 

a seznamujı́ se s jejich činnostı́, přı́padně majı́ možnost vidět ukázky vzorových 

hospodařenı́ na demonstračnı́ch objektech. 

 

Náplň odborných exkurzı́ je volena tak, aby rozšı́řila učivo v odborných předmětech 

daného ročnı́ku, důraz je kladen předevšı́m ve třetı́m a čtvrtém ročnı́ku na předměty 

pěstovánı́ lesa, lesnı́ těžba a hospodářská úprava lesa. 

 

1. ročník (2 dny): 

V prvnı́m ročnı́ku žáci navštıv́ili podnik lesnı́ho hospodářstvı́ v CHKO a NP C eské 

S výcarsko. 

 

2. ročník (2 dny): 

Ve druhém ročnı́ku žáci navštıv́ili Křivoklátsko. 
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3. ročník (5 dní): 

U% HU% L pobočka Plzeň – venkovnı́ ukázky činnostı́, Správa CHKO C eský ráj, KRNAP – celá 

šı́ře lesnického hospodařenı́ a ochrany přı́rody, Semenářský závod Týniště nad Orlicı́, 

VU% LHM Opočno, Lesoškolky R ečany nad Labem, Vršanská uhelná – lesnické rekultivace. 

 

4. ročník (5 dní): 

Lesy C eské republiky s.p.: LS Pelhřimov – smrkové hospodářstvı́, LS Strážnice – borové 

hospodářstvı́, LS Z idlochovice – dubové hospodářstvı́, LS Luhačovice – bukové 

hospodářstvı́, Dřevozpracujı́cı́ družstvo Lukavec.  
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P) Příloha číslo 2 – Fotogalerie 
Akademická soutěž ve vábení jelenů - Zvolen 

 

Akademická soutěž trubačů - Zvolen 

 

 

Jazyková exkurze - Drážďany 
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Kynologický kroužek 

 

Odborné praxe 

 

 

Exkurze 1. ročníku – CHKO a NP České Švýcarsko 
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Praxe 2. ročníku 

 

Kroužek mapování - Křivoklátsko 

 

Maturitní ples 4. ročníku oboru Lesnictví 
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Hubertova jízda 

 

 

Vánoční koncert trubačů – Muzeum Žlutice 
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Q) Příloha číslo 3 – Výkaz zisku a ztrát 

 



Licence: DOXO XCRGUVXA / VXA  (01012015 / 27012015)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2015
IČO: 49754050
Název: Střední lesnická škola Žlutice 

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

A. Náklady celkem 25 348 904,75 236 803,71 33 811 449,54 295 747,18 

I. Náklady z činnosti 25 348 904,75 236 803,71 33 811 449,54 295 747,18 
1. Spotřeba materiálu 501 2 460 005,98 77 913,48 3 315 187,10 123 740,02 
2. Spotřeba energie 502 2 028 188,51 71 423,76 2 135 253,00 74 578,00 
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     
4. Prodané zboží 504     
5. Aktivace dlouhodobého majetku 506     
6. Aktivace oběžného majetku 507     
7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 109 606,07  170 697,31-  
8. Opravy a udržování 511 670 283,62 1 486,76 4 899 342,00 4 787,47 
9. Cestovné 512 113 877,00  121 218,00  

10. Náklady na reprezentaci 513 38 154,27  82 636,30  
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     
12. Ostatní služby 518 2 241 359,93 43 404,49 4 148 253,33 92 641,69 
13. Mzdové náklady 521 11 204 261,00 29 692,00 10 841 323,00  
14. Zákonné sociální pojištění 524 3 737 438,00 10 095,00 3 640 203,00  
15. Jiné sociální pojištění 525 35 330,00  42 306,00  
16. Zákonné sociální náklady 527 152 497,81 296,92 176 025,52  
17. Jiné sociální náklady 528     
18. Daň silniční 531     
19. Daň z nemovitostí 532     
20. Jiné daně a poplatky 538 330,00  2 500,00  
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     
23. Jiné pokuty a penále 542 3 413,16  126 212,80  
24. Dary a jiná bezúplatná předání 543     
25. Prodaný materiál 544     
26. Manka a škody 547 13 472,72  26 885,26  
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Licence: DOXO XCRGUVXA / VXA  (01012015 / 27012015)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

27. Tvorba fondů 548     
28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 703 620,70 2 491,30 1 574 861,00  
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     
31. Prodané pozemky 554     
32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     
33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 25 808,60-  30 735,70-  
34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 590 262,37  2 576 998,79  
36. Ostatní náklady z činnosti 549 272 612,21  303 677,45  

II. Finanční náklady     
1. Prodané cenné papíry a podíly 561     
2. Úroky 562     
3. Kurzové ztráty 563     
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     
5. Ostatní finanční náklady 569     

III. Náklady na transfery     
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571     
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572     

V. Daň z příjmů     
1. Daň z příjmů 591     
2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595     

B. Výnosy celkem 26 821 914,85 466 107,73 34 186 415,73 525 944,74 

I. Výnosy z činnosti 6 344 614,69 466 107,73 12 353 381,64 525 944,74 
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 3 828 651,69  6 597 047,88  
2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 172 109,00 466 107,73 2 302 626,00 525 944,74 
3. Výnosy z pronájmu 603     
4. Výnosy z prodaného zboží 604     
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641     

10. Jiné pokuty a penále 642     
11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643     
12. Výnosy z prodeje materiálu 644     
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Licence: DOXO XCRGUVXA / VXA  (01012015 / 27012015)

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645     
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646     
15. Výnosy z prodeje pozemků 647     
16. Čerpání fondů 648 343 624,00  3 445 850,90  
17. Ostatní výnosy z činnosti 649 230,00  7 856,86  

II. Finanční výnosy 90 371,01  4 889,91  
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661     
2. Úroky 662 3 219,01  4 889,91  
3. Kurzové zisky 663     
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664     
6. Ostatní finanční výnosy 669 87 152,00    

IV. Výnosy z transferů 20 386 929,15  21 828 144,18  
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671     
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 20 386 929,15  21 828 144,18  

C. Výsledek hospodaření     
1. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 473 010,10 229 304,02 374 966,19 230 197,56 
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 473 010,10 229 304,02 374 966,19 230 197,56 

* Konec sestavy *

27.09.2016 12h27m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3


