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A) Základní údaje o škole 
 

Název: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková 

organizace 

Sídlo: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková 

organizace, Žižkov 345, 364 52 Žlutice 

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

Karlovy Vary 

Ředitelka: Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D  

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Libuše Syrovátková (statutární zástupkyně 

školy) 

do 31. 7. 2018 Mgr. Milan Kapitán 

od 1. 8. 2018 JUDr. Aneta Vadovičová 

Vedoucí vychovatelka: Bc. Eva Hovorková 

Vedoucí ekonomického oddělení: Lenka Pospíchalová 

Odborný lesní hospodář:  Ing. Stanislav Wollráb 

Myslivecký hospodář: Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. 

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D., 

 tel: 737 203 238,  

Email: stolarikova@slszlutice.cz 

Telefonní číslo (škola): 353 393 167 

IČ:  49754050 

Web: www.slszlutice.cz 

Datová schránka: 7n3ub7t 

 

 

 

 

 

http://www.slszlutice.cz/
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Charakteristika školy 

Základní kámen budovy naší školy byl položen 6. září 1926 a obor Lesnictví se na ní vyučuje od 

1. 9. 1988. Střední lesnická škola ve Žluticích je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 

Krajský úřad Karlovy Vary. Od 1. 8. 2017 došlo ke sloučení Střední lesnické školy Žlutice, p.o. 

a Středního odborného učiliště Toužim, p.o. Zemědělské odborné učiliště v Toužimi bylo 

založeno 1. září roku 1960. V roce 1980 bylo zřízeno Střední odborné učiliště, jehož 

zřizovatelem byl od roku 2001 Karlovarský kraj. 

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

školní pozemek (skleníky, záhony), školní dílny a myslivecký revír. 

Posláním školy je připravovat žáky pro práci lesníků v základních jednotkách lesního 

hospodářství. Jejich uplatnění je u lesních akciových společností, městských lesů, LČR, VLS, 

organizacích provozujících myslivost, orgánů státní správy, organizací zajišťujících ozeleňování 

krajiny aj. Dále pak připravovat žáky pro práci v dřevařských organizacích, v těžební a pěstební 

činnosti, v zahradnických a květinářských podnicích, restauračních zařízeních, provozovnách 

a autoservisech.  

V denním čtyřletém studiu oboru Lesnictví 41-46-M/01 se vzdělávají žáci základních škol 

a učilišť. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Zájemci zde mají také možnost vzdělávat 

se v uvedeném oboru dálkově.  

Od září roku 2007 byl ve škole otevřen obor Lesní mechanizátor 41-56-H/01. Absolventi tohoto 

oboru získají střední vzdělání s výučním listem. Tříletý obor připravuje žáky pro pozici 

kvalifikovaných a odborných pracovníků v oblasti těžby dříví, druhování dříví, manipulaci se 

dřevem, soustřeďování a odvoz dříví. Také budou připraveni pro práci týkající se sběru semen 

ze stojících stromů a pro práci související s pěstováním a ochranou lesa. 

V září roku 2013 naše škola otevřela 2 nové obory. Obor Zahradnictví 41-44-M/01, jedná se 

o čtyřletý maturitní obor. Během studia se žáci seznámí se všemi přírodními procesy, které 

mohou v přírodě nastat. Naučí se rozeznávat druhy dřevin, keřů a bylin, práci s mapováním 

krajiny a softwarem Field-Map. Obor Včelař – 41-51-H/02 je tříletý obor. Jeho absolventi získají 

střední vzdělání s výučním listem. Během studia se žáci naučí veškerým včelařským pracím, 

osvojí si dovednosti spočívající v ošetřování včelstev v průběhu celého včelařského roku 

v souladu s biologií včelstva, zjistí, jak budovat včelařská zařízení (včelnice, včelíny), jak vyrábět 

včelařské pomůcky a úly (rozšířené základy truhlářské práce), správně zhodnotit zdravotní stav 

http://www.slszlutice.cz/skola/domov-mladeze
http://www.slszlutice.cz/skola/jidelna
http://www.slszlutice.cz/skola/polesi
http://www.slszlutice.cz/skola/obor/lesnictvi
http://www.slszlutice.cz/skola/obor/lesni-mechanizator
http://www.slszlutice.cz/skola/obor/zahradnictvi
http://www.slszlutice.cz/skola/obor/vcelar
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včelstev a účelně je léčit, získávat a zpracovávat včelařské produkty s jejich následnou distribucí 

konečnému zákazníkovi.  

Od 1. 8. 2017 došlo ke sloučení organizací Střední lesnická škola Žlutice, p.o. a Středního 

odborného učiliště Toužim, p.o. Od 1. 9. 2017 se na škole vyučují další obory. Obor Kuchař – 

číšník – 65-51-H/01 je tříletý obor, po jehož absolvování získají žáci střední vzdělání s výučním 

listem. Absolventi tohoto oboru získají znalosti a dovednosti v oblasti přípravy jídel a obsluhy 

v pohostinství. Obor Mechanik opravář motorových vozidel – 23-68-H/01 je tříletý učňovský 

obor, po jehož absolvování získají žáci střední vzdělání s výučním listem. Absolventem tohoto 

oboru je automechanik profesionál, který opravuje silniční vozidla a jejich funkční celky. 

Používá a obsluhuje diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. 

Absolvent tohoto oboru získá výuční list a řidičský průkaz skupiny B a C. 

Obor Opravářské práce – 41-55-E/01 je tříletý učňovský obor, který je vhodný pro žáky 

s ukončenou základní školní docházkou, přednostně pro žáky praktických škol. Absolvent 

tohoto oboru se naučí základy při ručním a strojním obrábění kovů. Údržby, opravy strojů 

a zařízení používaných v rostlinné a živočišné výrobě. Běžné opravy a údržby traktorů 

a přípojných vozidel. Absolvent tohoto oboru získá střední vzdělání s výučním listem a řidičský 

průkaz skupiny T, dále je zaškolen v práci s malou zahradní technikou (travní sekačky, 

křovinořezy). Obor Zahradník – 41-52-H/01 je tříletý obor, po jehož absolvování získají žáci 

střední vzdělání s výučním listem. Absolvent tohoto oboru si osvojí základní práce ve všech 

zahradnických oborech – zelinářství, květinářství, ovocnářství, sadovnictví a podle regionálních 

podmínek také ve vinohradnictví a technologii zpracování ovoce a zeleniny. Obor Zahradnické 

práce – 41-52-E/01 je tříletý učňovský obor, který je vhodný pro žáky s ukončenou základní 

školní docházkou, přednostně pro žáky praktických škol. Během studia se žáci naučí technologii 

zpracování půdy a ošetřování zahradnických zemin. Zvládnou odborné práce při výsevu, při 

výsadbě a pěstování květin. Dále pak zvládají procesy spojené se sklizní, tříděním a expedicí 

květin či doplňkové zeleně. Naučí se vytvářet různé druhy a tipy vazeb a aranžování váz, 

svatebních, smutečních a dárkových kytic. Jeho absolventi získají střední vzdělání s výučním 

listem. 

Mimo odborné předměty škola vyučuje všechny všeobecně vzdělávací předměty (viz učební 

plán). Praktická cvičení a praxe absolvují žáci na školním polesí, školní honitbě, školním 

pozemku (skleníky, záhony) a u jiných lesnických, dřevařských a zahradnických organizací, 

autoservisů a stravovacích zařízení. Vyvrcholením této části výuky je individuální vyhotovování 

http://slszlutice.cz/skola/obor/kuchar
http://slszlutice.cz/skola/obor/kuchar
http://slszlutice.cz/skola/obor/opravar
http://slszlutice.cz/skola/obor/opravar
http://slszlutice.cz/skola/obor/zahradnik
http://slszlutice.cz/skola/obor/zahradni-prace
http://slszlutice.cz/skola/obor/zahradni-prace
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projektů v předmětech lesní těžba, pěstování lesů, hospodářská úprava lesů, ekonomika, 

ochrana lesů, zahradnictví. Do oblasti praktického vzdělávání patří i odborné exkurze 

orientované podle odborné náplně v daném ročníku. 
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ŠKOLA SDRUŽUJE 

1. Střední lesnická škola Žlutice – hlavní budova (kapacita 250 žáků)  

2. Domov mládeže (kapacita 150 žáků)  

3. Školní jídelna -  kapacita 200 žáků (kapacita 50 míst na 1 vydání oběda) 

4. Střední lesnická škola Žlutice, pracoviště Toužim – hlavní budova (kapacita 360 žáků)  

5. Domov mládeže Toužim (kapacita 120 žáků) do 31. 1. 2018 

6. Školní jídelna Toužim -  kapacita 250 žáků do 30. 6. 2018 

 

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY A ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ 

1. Žlutice, Žižkov 345 (budova školy) 

2. Žlutice, Žižkov 345 (domov mládeže) 

3. Žlutice, Smetanova 8 – dílny pro lesní mechanizátory a včelaře 

4. Pšov, Chlum 20 – polesí 

5. Toužim, Plzeňská 330 (budova školy)  

6. Toužim, Plzeňská 318 (domov mládeže do 31. 1. 2018), dílny pro zahradníky, opraváře a 

provozovna pro kuchaře-číšníky 

7. Toužim, Žlutická 431 (servis statek) – dílny pro automechaniky 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA 

Byla ustanovena usnesením Rady Karlovarského kraje ze dne 12. 12. 2017. Rada školy pracuje 

v následujícím složení: 

předsedkyně školské rady: Ing. Kateřina Jurisová 

 

členové školské rady: Ing. Jaroslav Bradáč 

   Bohuslava Hajská 

   Mgr. Simona Málková 

   Lenka Mašková 

   Miroslav Česal 
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B) Přehled oborů vzdělání 
 

Ve Střední lesnické škole Žlutice se vyučují následující obory, které jsou v souladu se zápisem 

ve školském rejstříku: 

 

41-46-M/01 LESNICTVÍ 

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

41-44-M/01 ZAHRADNICTVÍ 

41-56-H/01 LESNÍ MECHANIZÁTOR 

41-51-H/02 VČELAŘ 

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK 

23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

41-52-H/01 ZAHRADNÍK 

41-52-E/01 ZAHRADNICKÉ PRÁCE 

41-55-E/01 OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

http://slszlutice.cz/skola/obor/kuchar
http://slszlutice.cz/skola/obor/opravar
http://slszlutice.cz/skola/obor/zahradnik
http://slszlutice.cz/skola/obor/zahradni-prace
http://slszlutice.cz/skola/obor/opravar
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Rozvržení učiva dle ročníků LESNICTVÍ 41-46-M/01 

Denní forma vzdělávání, 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   

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 
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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   

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

Denní forma vzdělávání, 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 

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 
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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   

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

Denní forma vzdělávání, 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 14 16 16 46 

Celkem 32 33 31 94 

Povinně volitelné předměty 

Myslivost  1 1 
2 

Přidružená výroba  1 1 

 úhrnem 32 34 32 94 

 z toho teorie 17 17 14 48 

 odborný výcvik 14 16 16 46 
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Rozvržení učiva dle ročníků VČELAŘ 41-45-H/01 

Denní forma vzdělávání, 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 vzdělávání, 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     

Strojnické základy 15       15 



 14 

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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Rozvržení učiva dle ročníků MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 

Denní forma vzdělávání, délka studia 3 roky 

  Počet hodin v týdnu v ročníku 
NÁZEV PŘEDMĚTU 1 2 3 celkem 

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Anglický jazyk 
2 2 2 6 

Německý jazyk 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 1 1  1 3 

Základy přírodních věd 1     1 

Práce s počítačem 1  1 1  3 

Matematika 2 2 1 5 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Strojnictví 2   2 

Ekonomika     2 2 

Strojírenská technologie 1    1 

Technická dokumentace 2   2 

Elektrotechnika   1,5 1,5  3 

Automobily 1,5 3 2,5 7 

Opravárenství a diagnostika 1  3  3 7 

Řízení motorových vozidel  1 1 2 

Odborný výcvik 15 15 15 45 

Celkem 33,5 33 33,5 100 

 z toho teorie 18,5 18 18,5 55 

 odborný výcvik 15 15 15 45 
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Rozvržení učiva dle ročníků OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE 41-55-E/01 

Denní forma vzdělávání, délka studia 3 roky 

  Počet hodin v týdnu v ročníku 
NÁZEV PŘEDMĚTU 1 2 3 celkem 

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura 1,5 1,5  3 

Anglický jazyk 1 1  2 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Práce s počítačem 1  1 1  3 

Matematika 1,5 1,5  3 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Základy strojnictví 1,5 1,5  2 

Ekonomika     2 2 

Strojírenská technologie 1    1 

Stroje a zařízení 4 3 2 9 

Elektrotechnika   1,5 1,5  3 

Automobily 1,5 3 2,5 7 

Technologie zemědělské výroby 1     1 

Odborné kreslení 1   1 

Technologie oprav 3 3 3 9 

Řízení motorových vozidel 0 3 0 3 

Odborný výcvik 15 15 24 54 

Celkem 32,5 32,5 32 97 

 z toho teorie 17,5 17,5 8 43 

 odborný výcvik 15 15 24 54 
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Rozvržení učiva dle ročníků ZAHRADNÍK 41-52-H/01 

Denní forma vzdělávání, délka studia 3 roky 

  Počet hodin v týdnu v ročníku 

NÁZEV PŘEDMĚTU 1 2 3 celkem 

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Anglický jazyk 
2 2 2 6 

Německý jazyk 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Chemie 1   1 

Biologie 1 1   2 

Práce s počítačem 1  1 1  3 

Matematika 1 1 1 3 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Základy zahradnické výroby 1 1  2 

Ekonomika   1 1 2 

Zahradnické stroje a zařízení 1    1 

Ovocnictví 1 1,5 2 4,5 

Zelinářství 0,5 1,5 2 4 

Sadovnictví 1 2 1,5 4,5 

Květinářství 2 2 2 6 

Vazačství a aranžování  1 1 1 

Odborný výcvik 15 15 15 45 

Celkem 31,5 32,5 32 96 

 z toho teorie 16,5 17,5 17 51 

 odborný výcvik 15 15 15 45 
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Rozvržení učiva dle ročníků ZAHRADNICKÉ PRÁCE 41-52-E/01 

Denní forma vzdělávání, délka studia 3 roky 

  Počet hodin v týdnu v ročníku 

NÁZEV PŘEDMĚTU 1 2 3 celkem 

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura 1,5 1,5  3 

Anglický jazyk 1 1  2 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Estetická výchova 2   2 

Základy botaniky 4   4 

Práce s počítačem 1 1 1 3 

Matematika 1,5 1,5  3 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Základy zahradnické výroby 3   3 

Kreslení a modelování  2  2 

Ovocnictví 0,5 0,5 1 2 

Zelinářství 1 1 1 3 

Sadovnictví 0,5 0,5 1 2 

Květinářství  4 1 5 

Vazačství a aranžování  3 1 4 

Odborný výcvik 15 15 24 54 

Celkem 33 33 32 98 

 z toho teorie 18 18 8 44 

 odborný výcvik 15 15 24 54 
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Rozvržení učiva dle ročníků KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 65-51-H/01 

Denní forma vzdělávání, délka studia 3 roky 

  Počet hodin v týdnu v ročníku 

NÁZEV PŘEDMĚTU 1 2 3 celkem 

Povinné předměty 

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Anglický jazyk 2 2 2 6 

Německý jazyk 1 1 2 4 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Potraviny a výživa 1,5 1 1 3,5 

Základy přírodních věd 2 1  3 

Práce s počítačem 1  1 1  3 

Matematika 1 1 1 3 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Technologie 1 2 1 4 

Ekonomika 1 1 1 3 

Světové kuchyně  0,5  0,5 

Dietologie   0,5 0,5 

Zařízení provozoven 0,5   0,5 

Základy podnikání 0 0 0,5 0,5 

Speciální technologie 0 0 0,5 0,5 

Stolničení 1 2 2 5 

Zařízení provozoven 0,5   0,5 

Speciální obsluha   0,5 0,5 

Cestovní ruch   1 1 

Společenská výchova 1   1 

Komunikace ve službách  1  1 

Odborný výcvik 15 15 15 45 

Celkem 32,5 32 32,5 97 

 z toho teorie 17,5 17 17,5 52 

 odborný výcvik 15 15 15 45 
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK - UČITEL ČINNOST 

Theodor Bayer 
vyučuje: odborný výcvik, řízení 

motorových vozidel 

Petr Bukvář vyučuje: odborný výcvik 

Mgr. Jana Dlesková vyučuje: anglický jazyk 

Ing. František Ernest vyučuje: motorová vozidla 

Ing. Milan Fořt 

vyučuje: lesní těžba, organizace těžebních 

činností, lesnické technologie, lesní a 

zahradní stavby, fyzika, strojnictví, 

zpracování materiálů a údržba 

Mgr. Zdeňka Halvoníková vyučuje: matematika 

Ing. Eva Hanušová 
vyučuje: zoologie, ekonomika, myslivost, 

biologie, nauka o lese - do 31.8. 2018 

Josef Holub vyučuje: odborný výcvik 

Jaroslav Chrust vyučuje: odborný výcvik 

Ing. Kateřina Jurisová 

školní metodik prevence (Žlutice), ICT 

technik; vyučuje: botanika, 

rostlinolékařství, výpočetní technika, 

nauka o přírodním prostředí, ochrana 

lesního prostředí, hospodářská úprava 

lesa II, rekultivace 

Mgr. Milan Kapitán 

do 31. 7. 2018 zástupce ředitelky; 

vyučuje: automobily, ekonomika, práce 

s počítačem, český jazyk a literatura 

Pavlína Korunková vyučuje: odborný výcvik do 30.6. 2018 

Mgr. Petra Krsová 

školní metodik prevence (Toužim); 

vyučuje: ekonomika, tělesná výchova, 

občanská nauka, základy přírodních věd 

Miroslav Lukášek vyučuje: odborný výcvik do 30.6. 2018 

Mgr. Simona Málková 

vyučuje: stolničení, dietologie, 

ekonomika, technologie, cestovní ruch, 

světové kuchyně, speciální obsluha, 

základy podnikání, potraviny a výživa, 

společenská výchova, speciální 
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technologie, komunikace ve službách, 

zařízení provozoven odbyt, zařízení 

provozoven obsluha 

Jan Matuštík vyučuje: odborný výcvik 

Miroslav Matoušů 
Vyučuje: automobily, elektrotechnika, 
technologie oprav, opravárenství a 
diagnostika 

Tomáš März vyučuje: odborný výcvik do 31.1. 2018 

PhDr. Miroslava Mutinská 
vyučuje: německý jazyk, anglický jazyk, 

základy společenských věd 

Mgr. Miroslava Posseltová Vyučuje: tělesná výchova 

Mgr. Václav Růžek 

výchovný poradce (Toužim); vyučuje: 

fyzika, strojnictví, stroje a zařízení, 

odborné kreslení, základy strojnictví, 

strojírenská technologie, technická 

dokumentace, opravárenství a 

diagnostika, základy zahradnické výroby, 

technologie zemědělské výroby do 31. 7. 

2018 

Veronika Řezáčová 
vyučuje: odborný výcvik od 1. 3. 2018 do 

30.6. 2018 

Miroslav Sidorjak vyučuje: odborný výcvik  

Bc. Tomáš Souček vyučuje: výpočetní technika 

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. 
ředitelka školy; vyučuje: inventarizace 

zeleně, hospodářská úprava lesa I 

Mgr. Ivana Strejčková 

výchovná poradkyně (Žlutice); vyučuje: 

český jazyk a literatura, základy 

společenských věd 

Mgr. Libuše Syrovátková 

statutární zástupkyně školy 

vyučuje: dějepis, geografie, ruský jazyk, 

hydrologie a klimatologie, pedologie 

Kamila Šindelářová vyučuje: odborný výcvik 

Ing. Martina Šindelářová 

vyučuje: biologie, ovocnictví, zelinářství, 

sadovnictví, květinářství, německý jazyk, 

základy botaniky, estetická výchova, český 

jazyk a literatura, základy zahradnické 

výroby 

Petr Švec vyučuje: odborný výcvik do 28.2. 2018 
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Ing. Hynek Týml 

vyučuje: školkařství, pěstování lesa, 

výpočetní technika, geodézie, zpracování 

materiálů a údržba, pěstování rostlin 

JUDr. Aneta Vadovičová 
od 1.8.2018 zástupkyně ředitelky; 

vyučuje: matematika 

Ing. Jaroslava Waisová, Ph.D. 

vyučuje: včelařství, právní nauka, anglický 

jazyk, strojnické základy, aplikovaná 

biologie 

Ing. Eva Wollrábová 

koordinátor EVVO; vyučuje: chemie, 

včelařství, myslivost, nauka o lese, základy 

společenských věd, monitoring životního 

prostředí 

Lenka Žemličková 
od 1.9. 2017 vedoucí učitel odborného 

výcviku; vyučuje: odborný výcvik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK 

VYCHOVATEL NA DM 
ČINNOST 

Bc. Eva Hovorková vedoucí vychovatelka 

Bc. Sabina Bízková vychovatelka 

Milan Kryl vychovatel 

Vlasta Ščecinová vychovatelka 

Marta Večeřová asistent pedagoga (noční vychovatel)  

Radka Jurčíková vychovatelka, asistent pedagoga (DM Toužim) 

do 30.10. 2017 

Jana Hudecová vychovatelka, asistent pedagoga (DM Toužim) 

do 31.1. 2018 

Veronika Kozminykh vychovatelka, asistent pedagoga od 1.11. 2017 

do 31.1. 2018 (Toužim), vychovatelka od 1.2. 

2018 (Žlutice) 
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NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK 

EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSEK 
FUNKCE 

Jana Furišová personalistka 

Jitka Pečenková mzdová účetní 

Lenka Pospíchalová rozpočtářka 

Tereza Wollrábová účetní do 30.9. 2017 

Michaela Riesová účetní od 1.10. 2017 

Ing. Iveta Nykodymová rozpočtářka (Toužim) do 30.9. 

2017 

Lenka Albrechtová účetní (Toužim) do 10. 12. 2017 

Bc. Marcela Hergethová administrativní pracovnice 

(Toužim) od 1.2. 2018 do 31.8. 

2018 
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NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK 
PROVOZNÍ ÚSEK ŠKOLY 

FUNKCE 

Bohuslav Konopásek domovník, řidič 

Tomáš März zástup za domovníka, řidiče (Toužim) 

od 1. 9. 2017 do 31.1. 2018 

Miroslav Schramek domovník, řidič 

Martina Hrachovcová uklízečka 

Iveta Kriegerová uklízečka 

Věra Schottová uklízečka 

Ivana Ficková zástup za uklízečku od 3. 1. 2018 do 

30. 6. 2018 

Iva Bukvářová uklízečka (Toužim) 

Helena Kukačková uklízečka (Toužim) 

Natálie Schrecková uklízečka (Toužim) do 31. 8. 2018 

Kateřina Staňková uklízečka (Toužim) 

 

 

 

 



 26 

NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 
FUNKCE 

Ivana Janáčková provozářka (Žlutice) do 28. 2. 2018 

Eva Kotroušová provozářka (Žlutice) od 1. 2. 2018 

Růžena Vránová provozářka (Toužim) do 30. 6. 2018 

Marcela Dvořáková kuchařka 

Marie Štorková kuchařka 

Věra Vejvodová kuchařka do 31. 8. 2018 

Jana Voláková kuchařka  

Alena Urbanová kuchařka do 31. 8. 2018 

Veronika Řezáčová kuchařka do 28. 2. 2018 

 

 

 

NEPEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK 

VEDENÍ POLESÍ, THP 
FUNKCE 

Ing. Stanislav Wollráb odborný lesní hospodář 

Petr Pešek 
lesní, domovník, topič (školní polesí) do 31. 8. 

2018 

Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. myslivecký hospodář 
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D) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 
 

Pro školní rok 2018/2019 

Přijímací zkoušky do maturitních oborů proběhly celkem ve čtyřech kolech. Přijímací zkoušky 

do učebního oboru se nekonaly. 

 

KÓD OBORU NÁZEV OBORU DÉLKA 

STUDIA 

UKONČENÍ 

STUDIA 

PŘIHLÁŠENO PŘIJATO NASTOUPILO 

41-46-M/01 Lesnictví 4 MT 47 40 28 

41-44-M/01 Zahradnictví 4 MT 2 0 0 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor 3 VL 46 46 16 

41-51-H/02 Včelař 3 VL - - - 

41-52-H/01 Zahradník 3 VL 9 9 8 

41-46-M/01 
Lesnictví (dálková 

forma) 
4 MT 12 8 8 
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E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků 

závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek 
 

 

Prospěch žáků maturitní obory Lesnictví (denní + dálková forma studia) 

 

Prospěch         1. pololetí       2. pololetí 

Počet žáků celkem 103 100 

Prospěli s vyznamenáním 5 4 

Prospěli 82 92 

Neprospěli 15 4 

Nehodnoceni 1 0 

 

Prospěch žáků učební obor Lesní mechanizátor 

 

Prospěch         1. pololetí       2. pololetí 

Počet žáků celkem 35 35 

Prospěli s vyznamenáním 2 3 

Prospěli 31 31 

Neprospěli 2 1 

Nehodnoceni 0 0 

 

 

Prospěch žáků učební obor Včelař 

 

Prospěch         1. pololetí       2. pololetí 

Počet žáků celkem 3 3 

Prospěli s vyznamenáním 1 0 

Prospěli 2 3 

Neprospěli 0 0 

Nehodnoceni 0 0 
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Prospěch žáků učební obor Mechanik opravář motorových vozidel 

 

Prospěch         1. pololetí       2. pololetí 

Počet žáků celkem 33 29 

Prospěli s vyznamenáním 1 2 

Prospěli 17 26 

Neprospěli 5 1 

Nehodnoceni 10 0 

 

 

Prospěch žáků učební obor Kuchař-číšník 

 

Prospěch         1. pololetí       2. pololetí 

Počet žáků celkem 29 27 

Prospěli s vyznamenáním 2 2 

Prospěli 8 17 

Neprospěli 0 8 

Nehodnoceni 19 0 

 

 

Prospěch žáků učební obor Zahradník 

 

Prospěch         1. pololetí       2. pololetí 

Počet žáků celkem 7 7 

Prospěli s vyznamenáním 0 0 

Prospěli 5 7 

Neprospěli 0 0 

Nehodnoceni 2 0 
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Prospěch žáků učební obor Opravářské práce 

 

Prospěch         1. pololetí       2. pololetí 

Počet žáků celkem 12 12 

Prospěli s vyznamenáním 0 0 

Prospěli 5 12 

Neprospěli 1 0 

Nehodnoceni 6 0 

 

 

Prospěch žáků učební obor Zahradnické práce 

 

Prospěch         1. pololetí       2. pololetí 

Počet žáků celkem 5 5 

Prospěli s vyznamenáním 0 0 

Prospěli 2 5 

Neprospěli 1 0 

Nehodnoceni 3 0 

 

 

Chování žáků (maturitní obory denní forma studia + učební obory) 

 

Chování         1. pololetí       2. pololetí 

Velmi dobré 196 177 

Uspokojivé 5 6 

Neuspokojivé 3 5 

Podmíněné vyloučení 1 2 

Vyloučení 0 0 
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Zameškané hodiny (maturitní obory denní forma studia + učební obory) 

 

Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí 

Neomluvené 291 733 

Celkem 11 956 12 749 

 

 

Maturity oboru Lesnictví (denní forma studia) 

 Počet žáků 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli 15 

Neprospěli 4 

 

 

Maturity oboru Lesnictví (dálková forma studia) 

 Počet žáků 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli 5 

Neprospěli 3 

 

 

Maturity oboru Lesnictví (opakující žáci) 

 Počet žáků 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli 2 

Neprospěli 3 
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Závěrečné zkoušky obor Lesní mechanizátor 

 

 Počet žáků u 1. ZZ Počet žáků u opravné ZZ 

Prospěli s vyznamenáním 0 0 

Prospěli 5 4 

Neprospěli 5 1 

 

 

Závěrečné zkoušky obor Včelař 

 Počet žáků u 1. ZZ Počet žáků u opravné ZZ 

Prospěli s vyznamenáním 3 - 

Prospěli 0 - 

Neprospěli 0 - 

 

 

Závěrečné zkoušky obor Mechanik opravář motorových vozidel 

 Počet žáků u 1. ZZ Počet žáků u opravné ZZ 

Prospěli s vyznamenáním 0 0 

Prospěli 6 0 

Neprospěli 2 1 

 

 

Závěrečné zkoušky obor Kuchař-číšník 

 Počet žáků u 1. ZZ Počet žáků u opravné ZZ 

Prospěli s vyznamenáním 1 - 

Prospěli 4 - 

Neprospěli 0 - 
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Závěrečné zkoušky obor Opravářské práce 

 

 Počet žáků u 1. ZZ Počet žáků u opravné ZZ 

Prospěli s vyznamenáním 0 - 

Prospěli 2 - 

Neprospěli 1 - 
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F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ve škole 

Mezi hlavní cíle školy patří především poskytování poradenské, metodické a informační 

činnosti, a to prostřednictvím výchovného poradce. Školní metodik prevence vykonává činnosti 

metodické, koordinační, informační a poradenské. Každoročně vypracovává Program prevence 

rizikového chování, který je základním nástrojem prevence celé školy. Snahou je, aby prevence 

a zdravý životní styl byly přirozenou součástí života v našem zařízení a aby panovalo dobré 

klima tříd, atmosféra otevřenosti, podpory a spolupráce. Školní metodik prevence 

spolupracuje s výchovnou poradkyní, vedením školy a také s vedením domova mládeže, stejně 

tak s jednotlivými pedagogy a třídními učiteli. V oblasti prevence spolupracuje škola s PČR ve 

Žluticích, s krajskou koordinátorkou prevence paní Papežovou a s paní Fialovou z PPP 

v Karlových Varech. K prioritám prevence nežádoucích jevů patří snaha minimalizovat rizika 

a vlivy, jež narušují zdravý a bezproblémový vývoj žáků – zdravý životní styl, multikulturní 

výchova a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Na škole proběhla sociometrie a následný 

rozbor sociometrického šetření v prvních ročnících. Volný čas žáků se snažíme vyplnit různými 

sportovními aktivitami (florbal, fotbal, volejbal, basketbal, nohejbal, posilovna) a jinými 

zájmovými útvary (výtvarné činnosti, mapování přírody, věroučné vzdělávání). Školní metodik 

prevence s novým školním rokem povede programy primární prevence na riziková chování, 

která se ve škole vyskytují nejčastěji. Dále pak školní metodik prevence navázal spolupráci 

s organizací Světlo Kadaň, z. s., která ve škole povede programy primární prevence.   
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Prevence rizikového chování  

Ve škole je celoročně věnována cílená a systematická pozornost rizikovému chování. Základním 

nástrojem prevence je Program prevence rizikového chování. Primární prevencí rozumíme 

veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového 

chování, případně minimalizovat jeho negativní dopad včetně dalšího šíření. 

 

Mezi rizikové chování se mimo jiné zahrnuje: 

- agrese, šikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, 

rasismus a xenofobie, homofobie 

- záškoláctví, domácí násilí, netolismus 

- závislostní chování, užívání všech návykových látek, gambling 

- rizikové sexuální chování, kyberšikana 

- rizikové sporty a rizikové chování v dopravě 

- poruchy příjmu potravin, sebepoškozování aj. 

 

Prvořadým úkolem všech pedagogických pracovníků je předcházet negativním vlivům 

vycházejícím z problémů jedince ve škole, nárůstu problémů v jeho soukromém životě, 

neschopnosti adaptovat se v novém prostředí či řešit rizikové situace. Formy podpory a pomoci 

musí odpovídat skutečným potřebám a problémům těchto mladých lidí. Vzhledem 

k individuálně rozdílné úrovni znalostí, postojů a dovedností u mladých jedinců je nutná taková 

míra individualizace, jež zajistí, že každý jedinec bude schopen vstřebávat celý obsah 

intervence pedagogických pracovníků školy. Snahou je, aby žáci cítili, že se mohou ptát 

a vyjadřovat vlastní názory. Škola se zaměřuje také na vysokou absenci žáků v předmětech, 

s těmito žáky vede pohovor a snaží se najít řešení důvodů a příčin absence. 

K vytvoření příznivé atmosféry ve škole přispívají učitelé mj. tím, že věnují pozornost i řadě 

aktivit, které nejsou přímo spjaty s tradičním procesem vyučování. Jsou si vědomi, že klima ve 

škole velmi závisí i na tom, jakým stylem vyučují. Snahou všech pedagogických pracovníků je 

propojení veškerých aktivit školy a domova mládeže s cílem předejít problémům a následkům 

rizikového chování, případně minimalizovat jeho negativní dopad včetně dalšího šíření.  
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Výchovná opatření a pochvaly ve školním roce 2017/2018 

 

 Porušení ŠŘ 
Nevhodné 

chování 
Neomluvené 

hodiny 
Reprezentace školy a 

prospěch 

Napomenutí TU  24 4  

Důtka TU  20 13  

Důtka ŘŠ  5 11  

2. stupeň z chování  4 7  

3. stupeň z chování  1 4  

Podmíněné 
vyloučení 

 1 2  

Nepodmíněné 
vyloučení 

    

Pochvaly 

Pochvala třídního 
učitele 

   66 

Pochvala ředitele 
školy 

   16 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů v domově mládeže 

Ubytování v DM 

Domov mládeže Střední lesnické školy Žlutice (dále DM) je školské zařízení, které zajišťuje 

žákům SLŠ ubytování, stravování, kvalifikované výchovné působení a výchovně vzdělávací 

činnosti navazující na vzdělávání a výchovu ve středních školách. K 1.8. 2017 došlo ke sloučení 

Střední lesnické školy Žlutice, p. o. a Středního odborného učiliště Toužim. Nedošlo pouze ke 

sloučení škol, ale také domovů mládeže, čímž vzniklo odloučené pracoviště domova mládeže 

v Toužimi. 

DM Žlutice je umístěn ve dvoupatrové budově, která tvoří jednotný komplex s budovou školy. 

Přímo v areálu je k dispozici tělocvična s posilovnou. Pro chod školy je domov mládeže klíčovou 

součástí, neboť zde studují žáci z regionů přesahujících hranice Karlovarského kraje, kteří 

nemohou denně dojíždět. Kapacita domova mládeže je 150 lůžek, kapacita DM ve Žluticích 

byla naplněna ze 2/3. Na začátku školního roku bylo ubytováno celkem 102 žáků (z toho 

20 dívek). Počet ubytovaných byl přibližně stejný jako ve školním roce 2016/2017. Ubytovaný 

byl každý žák, který projevil zájem a podal si přihlášku. 

DM v Toužimi má dvě patra, kapacitu 120 lůžek. Vzhledem k nízkému počtu ubytovaných žáků 

v DM Toužim byli žáci umístěni ve druhém patře budovy. Na začátku školního roku bylo 

ubytovaných v DM Toužim pouze 18 žáků. Vzhledem k nízkému zájmu o ubytování, nemožnosti 

dostatečně zajistit bezpečnost žáků, zajistit personální zabezpečení a hospodárný provoz školy 

a dalším závažným okolnostem, byl domov mládeže v Toužimi uzavřen. Žákům byla v předstihu 

nabídnuta možnost přestupu do DM Žlutice. Škola také žákům zajistila dopravu na odloučené 

pracoviště Toužim. Tuto možnost využilo 11 žáků. Ostatní žáci do školy začali dojíždět nebo si 

našli jiné ubytování. 

 

Z DM odešlo během školního roku celkem 41 žáků, z toho: 

- 12 žáků (přestup na jinou školu, dojíždění, vyloučení z DM, vyloučení ze školy, přerušení 

nebo ukončení studia) 

- 29 žáků (ukončení studia – maturanti (květen) a žáci 3. ročníku učebních oborů 

(červen). 

- příchod do DM celkem 13 žáků – přestup z jiné školy, uzavření DM v Toužimi. 
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Mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity DM 

Pedagogické působení a výchovná činnost v domově mládeže má za cíl vést žáky k účelnému 

využívání volného času s nabídkou dostatečného množství námětů pro jeho naplňování, 

rozvíjení zájmů, znalostí a tvořivých schopností žáků. Výchovná a zájmová činnost probíhá 

napříč skupinami. Vychovatel realizuje vzdělávací program s žáky přidělené skupiny vyplývající 

ze ŠVP DM a plánu činnosti, zabezpečuje péči o ně, zajišťuje jejich bezpečnost a dohled, řeší 

jejich potřeby. Současně vede a organizuje zájmové činnosti a volnočasové aktivity pro všechny 

zájemce z řad ubytovaných žáků prostředky neformální výchovy. Účast v nich je dobrovolná, 

prvořadou povinností je příprava na vyučování a na budoucí povolání. Žáci se mohou 

zúčastňovat sportovního, kulturního a společenského dění nejen v domově mládeže, ale také 

ve městě. 

 

V průběhu školního roku 2017/2018 byly žákům nabídnuty tyto akce a aktivity: 

 

Září 2017 

o prohlídka města 

o návštěva galerie města a knihovny 

o vernisáž výstavy obrazů Oldřicha Rosůlka 

o vědomostní test „Vzdělávání, sv. Václav” 

o výroba podzimních dekorací, výzdoba DM 

o promítání dokumentu „Sv. Václav“ 

o grilování, vaření v kuchyňce 

o úprava okolí školy a DM 

o vycházky do přírody – sběr přírodních materiálů 

o kroužky (vábení, troubení, volejbal, věroučného vzdělávání, florbal, střelecký, kopaná, 

nohejbal, sebeobrana, čtení, Krav Maga, posilování, mapování, přírodovědný) 

o každý měsíc probíhá vyhodnocení úklidu pokojů 

 

Říjen 2017 

o vědomostní test „Po kom se jmenujeme?” 

o mezitřídní turnaj v sálové kopané + vyhlášení výsledků 

o návštěva spolužáků z DM Toužim 
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o podzimní aranžování a výzdoba DM 

o beseda s Dr. Pospíšilem „Partnerské vztahy, AIDS“ 

o prohlídka kostela sv. Petra a Pavla + zvonice 

o Halloween výzdoba 

o Zábavně vědomostní test „Hlášky z filmů“ 

o promítání filmu „Dívka v modrém“ 

o beseda s PhDr. Z. Papežovou „Kriminalita mládeže, její důsledky, právní vědomí“ 

o úprava okolí školy a DM 

o příprava Hubertské zábavy a Hubertské mše 

o kroužky, schůzky výchovných skupin 

 

Listopad 2017 

o vycházky do přírody a sběr přírodnin 

o Hubertská zábava 

o křest 1. M 

o výzdoba kostela na mši + nácvik 

o Svatohubertská mše s trubači 

o vědomostní test „Sv. Hubert, dušičky“ 

o seminář Krav Maga 

o křest 1. A 

o promítání filmu k 17. listopadu „Občanský průkaz“ 

o mezitřídní turnaj ve florbalu + vyhlášení výsledků 

o vědomostní test „Architektura“ 

o výroba zimní dekorace, zdobení oken 

o úprava okolí DM, zdobení truhlíků 

o zdobení vánočního stromku 

o soutěž o nejlepší vánoční výzdobu pokoje 

o kroužky, schůzky výchovných skupin 
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Prosinec 2017 

o vědomostní test „Vánoce“ 

o vánoční tvoření – výroba ozdob, dárků 

o vyhodnocení vánoční výzdoby pokojů 

o vědomostní test „Vánoce“ 

o pečení vánočního cukroví 

o příprava vánoční besídky a nácvik vystoupení 

o vánoční besídka 

o příprava maturitního plesu 

o kroužky 

 

Leden 2018 

o vědomostní test „Osobnosti“ 

o výtvarné tvoření 

o příprava maturitního plesu, nácvik předtančení, motání tomboly 

o vědomostní test „Znám svůj domov?“ 

o úprava okolí DM, úklid sněhu 

o maturitní ples 

o kroužky, shromáždění DM, schůzky výchovných skupin 

 

Únor 2018 

o turnaj ve stolním fotbálku + vyhlášení výsledků 

o výtvarná činnost - výroba valentýnek, výzdoba oken 

o společné bruslení 

o vědomostní test „Znám svůj domov II?“ 

o prohlídka hasičské zbrojnice 

o výroba velikonoční dekorace 

o kroužky 

 

Březen 2018 

o turnaj ve stolním tenise + vyhlášení výsledků 

o společné bruslení 
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o vědomostní test „Literatura – citace“ 

o velikonoční aranžování, výroba kraslic, výzdoba DM 

o zábavně vědomostní test “Velikonoce” 

o společné pečení – slané pečivo, velikonoční perníčky 

o kroužky 

o úpravy okolí školy a DM 

 

Duben 2018 

o jarní aranžování, výzdoba DM 

o návštěva kulturního představení „Na stojáka“ 

o turnaj v nohejbalu + vyhlášení výsledků 

o návštěva kulturní památky Rabštejn nad Střelou s prohlídkou města, zámku a kostela 

o vědomostní test „Myslivost + lesnictví“ 

o kopání jámy na májku, příprava májky a ohniště 

o zdobení a stavění májky, opékání buřtů 

o příprava výstavy trofejí 

o vyhlášení výsledků Sportovní školní olympiády 

o úprava okolí DM, osázení záhonů květinami 

o kroužky 

 

Květen 2018 

o účast na turnaji v malé kopané pořádané VÚDM Žlutice 

o výtvarná tvorba – přáníčka ke Dni matek, tablo 4. A 

o vědomostní test „Významné stavby - poznávačka“ 

o sledování MS v hokeji 

o kácení máje, táborák a opékání buřtů 

o likvidace výstavy trofejí 

o úprava záhonů v areálu DM, osázení truhlíků 

o sportovní aktivity – freesbee, pétanque, badminton 

o kroužky, shromáždění DM – info GDPR 
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Červen 2018 

 vědomostní test „Žlutice“ 

 výlet do Karlových Varů – košíková (mezinárodní turnaj žen) 

 sportovní aktivity – plavání, freesbee, pétanque, plážový volejbal 

 táboráky, opékání buřtů 

 úklid areálu, úprava záhonů 

 kroužky, schůzky – poučení o chování o prázdninách 
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Prevence rizikového chování v domově mládeže 

K vytvoření pozitivní atmosféry v DM napomáhá celkový profesionální přístup pedagogických 

pracovníků, kteří za nejvýznamnější faktor v pedagogickém působení pokládají včasnou 

rodinnou anamnézu každého ubytovaného žáka,  pravidelný kontakt s žáky v osobní 

rovině,  nastolení pozitivní atmosféry ve vztahu vychovatel - žák,  oboustrannou otevřenou 

komunikaci,  pružnost a zainteresovanost vychovatele. Zaměření se na vhodné a kvalitní 

využívání volného času nejen chlapců, ale i dívek. I přes veškeré snahy jsme se v uplynulém 

roce nevyhnuli řadě kázeňských přestupků. Na druhou stranu jsou v DM ubytovaní i žáci, kteří 

vzali řád domova za svůj, aktivně se podílejí na činnostech domova mládeže, a ti obdrželi 

pochvaly. 

 

 

Výchovná opatření v DM ve školním roce 2017/2018 

Výchovná opatření 

1) individuální pohovory  98 - první drobná provinění proti VŘ DM 

2) výtka vychovatele               10 - porušení VŘ DM 

(nevhodné chování, nedodržení večerky, požití alkoholu 

během vycházky, nepořádek na pokoji, rušení nočního 

klidu) 

3) výtka ředitele              15 - porušení VŘ DM 

(nevhodné chování, úmyslné poškození majetku, příchod 

do DM pod vlivem alkoholu, kouření na pokoji, rušení 

nočního klidu, nepořádek na pokoji, pozdní příchod 

z vycházky, odjezd mimo město)  

4) podmíněné vyloučení z DM 3 závažné porušení VŘ DM 

(nevhodné, vulgární chování a zakázaný předmět na 

pokoji) 

5) vyloučení z DM 2 – závažné porušení VŘ DM, přestupek ve zkušební době 

podmíněného vyloučení (příchod do DM pod vlivem 

alkoholu, nevhodné chování ke spolužákovi) 
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Počet drobných provinění proti VŘ DM, které byly řešeny individuálními pohovory se žáky, ale 

také s jejich zákonnými zástupci, byl obdobný jako v loňském roce. Dalším výchovným 

prostředkem byly schůzky jednotlivých výchovných skupin s vychovateli, kde byly řešeny 

aktuální problémy. Počet kázeňských přestupků řešených ve správním řízení byl nižší než 

v minulém školním roce.  

 

Pochvaly 

pochvala vedoucí vychovatelky  31 pochval v 1. pololetí - za řádné plnění 

povinností v DM, za slušné, bezproblémové 

chování a vystupování 

  15 pochval na konci školního roku - za vzorné 

plnění povinností v DM, za příkladný úklid 

a pořádek na pokoji, aktivita v zájmové činnosti 

 

Výhled 

Potencionální žáky zajímá, v jakém prostředí budou studovat a žít tři, čtyři roky svého života. 

Materiální zabezpečení je tedy důležité a nelze jej opomenout. Některé dlouhodobé plány 

v DM se již podařilo škole realizovat. Došlo k rekonstrukci několika pokojů v DM, upravila se 

část v přízemí DM, posílil se kamerový systém.  

 

Plánovaný výhled 

 dokončit rekonstrukci pokojů, vyměnit lina, doplnit žaluzie na okna 

 zrenovovat záchody a umývárny, podlahy na chodbách, botníky 

 vybudovat propojovací chodbu z DM do tělocvičny 

 v tělocvičně postavit lezeckou stěnu 

 v areálu školy vybudovat víceúčelové hřiště, 

 na půdě domova mládeže vybudovat střelnici 

 zateplit budovu domova mládeže. 

 

Výhledově bychom se neměli zaměřit pouze na materiální vybavení, ale nabídnout žákům ještě 

pestřejší výběr volnočasových aktivit, besed a přednášek, připomínat jim tradice, pořádat 

výlety, zorganizovat návštěvu kina, divadla. Důležité je především realizovat vzdělávací cíle, 
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které z domova vytváří bezpečné místo, fungují v něm kvalitní sociální vztahy mezi všemi 

přítomnými, ale působí zde i estetika prostředí. 

Za rozhodující ve výchovném procesu považujeme individuální přístup k osobnosti žáka, k jeho 

zájmům a potřebám s ohledem na jeho vzdělávací a výchovné potřeby dané jeho 

kompetencemi a osobnostními charakteristikami, ale zároveň je důležité individualizované 

projevy formovat ve vztahu k jiným lidem a vrstevníkům – vzájemná úcta, respekt, názorová 

snášenlivost, vstřícnost, tolerance. 

Záměrem domova je, aby vzdělávání a výchovu realizovali kvalifikovaní, profesně zdatní 

a kompetentní pedagogičtí pracovníci, pro které je samozřejmostí zvyšování odborné 

připravenosti (účast na odborných kurzech a seminářích, sebevzdělávání). 
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G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 Ing. Kateřina Jurisová studium Metodik prevence (Praha) – studium ukončeno v červnu 

2018 

 Mgr. Libuše Syrovátková studium Koordinátor ŠVP (NIDV Karlovy Vary) – studium 

ukončeno v červnu 2018 

 Mgr. Simona Málková magisterské studium na Pedagogické fakultě, Univerzita Karlova 

Praha – studium ukončeno v červnu 2018 

 Miroslav Sidorjak studium pedagogického minima (NIDV Karlovy Vary) – studium 

ukončeno v červnu 2018 

 JUDr. Aneta Vadovičová studium pedagogického minima (SSPŠ Obrataň) – studium 

ukončeno v srpnu 2018 

 Marta Večeřová studium vychovatelství (NIDV Karlovy Vary) 

 Veronika Kozminykh studium vychovatelství (NIDV Karlovy Vary) 

 

Odborné školení a semináře 

 Mgr. Ivana Strejčková seminář Kritické čtení 3. 10. 2017 (Plzeň) 

 Ing. Kateřina Jurisová, Mgr. Simona Málková, Ing. Martina Šindelářová seminář 

Bezpečné klima ve třídě 12. až 13. 10. 2017 (PPP Karlovy Vary) 

 PhDr. Miroslava Mutinská školení Nejen gramatika zábavnou formou (NEJ) 10. 11. 2017 

(Praha-Descartes) 

 Mgr. Libuše Syrovátková seminář Povinná dokumentace ve školách 14. 11. 2017 

(Praha-Seminária) 

 Mgr. Ivana Strejčková seminář Podpora žáků cizinců z pohledu vedení škol 8. 2. 2018 

(Karlovy Vary)  

 PhDr. Miroslava Mutinská školení Výuka NJ jako 2. jazyka 8. 2. 2018 (Karlovy Vary) 

 Ing. Jaroslava Waisová Ph.D. školení Aktuální informace k výuce práva na SŠ 12. 2. 2018 

(EDUKO Plzeň) 

 Mgr. Simona Málková exkurze Globus Karlovy Vary – uzenářství a pekařství 23. 4. 2018 

 Mgr. Ivana Strejčková školení Jak pracovat s žáky s vývojovými poruchami učení 15. 2. 

2018 (Majestic Praha) 
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 Mgr. Jana Dlesková seminář kariérový poradce 15. 3. 2018 (Karlovy Vary) 

 Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. kurz rétoriky 20. až 21. 2. 2018 (KAP Karlovy Vary) 

 Ing. Milan Fořt odborná stáž LS Toužim, LČR s. p. březen 2018 (projekt šablony) 

 Ing. Martina Šindelářová exkurze do Evropského parlamentu (Brusel) 25. 5. až 28. 5. 

2018 
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H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Střední lesnická škola Žlutice se v oblasti prezentace školy a účasti na různých soutěžích, 

odborných seminářích, konferencí a akcích spojených s lesnickými a dřevařskými dny zapojila 

ve školním roce 2017/2018 velice aktivně. Cílem zapojení školy do soutěží byla především 

podpora nadaných a talentovaných žáků. Mezi další cíle si škola stanovila rozvoj kompetencí 

a dovedností žáků především v oblasti komunikace, cizích jazyků a lesní pedagogiky. Důraz také 

škola kladla na reprezentaci školy v rámci výstav škol, dřevařských, lesnických a mysliveckých 

výstav. 

Žáci Střední lesnické školy Žlutice se účastnili sportovních soutěží, soutěží zaměřených na lesní 

těžbu, uměleckých soutěží v rámci troubení, vábení, zahradnictví a aranžování 

a automechanických soutěží. Žáci školu reprezentovali na řadě výstav a jednodenních 

propagačních akcích. Dále se škola aktivně zapojila do lesní pedagogiky v podobě výukových 

programů pro mateřské a základní školy, dále do přípravy a účasti na seminářích a kongresu 

a akcích spojených s lesní pedagogikou.  

 

Září 2017 

 studijní pobyt dvou studentů v délce 3 měsíců na SLŠ Žlutice v rámci projektu Erasmus+ 

z Univerzity Kastamonu (Turecko) 

 školní jazyková exkurze Výmar, Buchenwald, Erfurt (Německo) 

 festival svatého Eustacha (Křivoklát): soutěž trubačů – Cena prezidenta ČR pro 

trubačský soubor Žluťásek 

 výstava škol ,,Kam po základní škole“ (Ostrov) 

 Svatováclavské vytrubování na kapličce VLS, s. p., divize Karlovy Vary (Kyselka): 

vystoupení trubačského souboru Žluťásek 

 pořádání akce ,,Ukliďme svět. Ukliďme Česko“ (Žlutice a okolí) 

 

Říjen 2017 

 výstava škol ,,Kam po základní škole“ (Cheb) 

 účast žáků v okresním kole v přespolním běhu (Ostrov) 

 účast a podílení se na 12. Evropském kongresu lesní pedagogiky (Vysočina) 
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 Národní soutěž ve vábení jelenů (Kuks): 1. místo Jiří Bláha, 2. místo Jan Petr, 3. místo 

Michal Mašát 

 výstava škol ,,Kam po základní škole“ (Sokolov) 

 výstava škol (Thermal Karlovy Vary) 

 doprovody žáků loveckých hostů ze Slovenska a Maďarska 

 slavnostní předání ocenění hejtmanky Mgr. Jany Vildumetzové za vynikající 

reprezentaci Karlovarského kraje 

 účast žáků oboru Zahradník na projektu česko-německé příhraniční spolupráce (Sösa, 

Německo) 

 soutěž ,,Hejnický dřevorubec“ (Frýdlant): 3. místo v družstvech Štěpán Jaroš a Pavel 

Weinfurter 

 Přírodovědný klokan – školní kolo 

 výstava škol (Kolín) 

 

Listopad 2017 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Mostě 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Chomutově 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Žatci 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Rakovníku 

- Pořádání Hubertovy jízdy – Žlutice, žáci 4.A 

- Pořádání Svatohubertské mše v městě Žlutice 

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

- Exkurze žáků oboru Kuchař-číšník na Mezinárodní veletrh Gastro (Praha) 

- Prezentace školy, vábičů a trubačů v televizním pořadu České televize ,,Toulavá 

kamera“ 

- Slavnostní předávání moderního kolového traktoru (Žlutice) 

 

Prosinec 2017 

- Reprezentace školy na výstavě škol v Plzni 

- školní naháňka maturitního ročníku 

- naháňka pro zaměstnance a přátele školy 
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- program lesní pedagogiky pro děti ze speciální školy (Rakovník) 

- exkurze pro žáky oboru Zahradník (Plzeň) 

- okresní kolo KB Florbal Challenge (Karlovy Vary): 2. místo 

- školní soutěž v aranžování pro žáky oboru Zahradník, Zahradnické práce ,,O nejlepší 

vánoční dekoraci“ 

- školní vánoční besídka 

 

Leden 2018 

- Maturitní ples třídy 4.A (Kulturní dům Žlutice) 

- Tříkrálový koncert (Žlutice): vystoupení trubačského souboru Žluťásek 

 

Únor 2018 

- Představení studijních oborů školy pro žáky ZŠ Toužim (Toužim) 

- Krajské kolo soutěže ,,Automechanik Junior“ (Karlovy Vary): 2. místo Karel Kolena 

- Program lesní pedagogiky pro žáky ZŠ Žlutice (Žlutice) 

- Místní kolo soutěže YPEF (Žlutice): 1. místo Stanislav Večeřa, Jiří Moucha, Marek 

Bartůněk 

- studijní pobyt studentky v délce 3 měsíců ve SLŠ Žlutice v rámci projektu Erasmus+ 

z Univerzity Kastamonu (Turecko) 

 

Březen 2018 

- okresní kolo ve florbalu (Karlovy Vary): 3. místo 

- Mezinárodní soutěž ve vábení jelenů (Salzburk, Rakousko): 2. místo Jiří Bláha 

- školní kolo matematické soutěže  ,,KLOKAN“ 

- pořádání akce ,,Ukliďme svět Ukliďme Česko“ (Žlutice a okolí) 

- předání sbírky školy pro zvířata z městského útulku ,,Bety“ (Ostrov) 

 

Duben 2018 

- Myslivecké dny v Manětíně: prezentace trubačů a vábičů 

- pořádání Oblastní chovatelské výstavy trofejí OMS Karlovy Vary 

- účast a prezentace školy na lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina (Brno) 
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- odborná exkurze žáků oboru Lesní mechanizátor (Plasy) 

- regionální kolo soutěže YPEF (Žlutice): 1. místo Stanislav Večeřa, Jiří Moucha, Marek 

Bartůněk 

- pořádání rautu žáků oboru Kuchař-číšník pro společnost Wuerth (Karlovy Vary) 

 

Květen 2018 

- Mistrovství republiky žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou (Křivoklát) 

- prezentace školy ,,Den s LČR“ (Karlova Ves – Emilovna) 

- turnaj v malé kopané ,,O velikonočního beránka“ (Žlutice): 1. místo 

- fotbalový turnaj ,,Pohár Josefa Masopusta“ (Karlovy Vary) 

- Myslivecký den na Červeném Hrádku: trubačská soutěž – 2. místo Jiří Horník, 3. místo 

Lukáš Schejbal 

- prezentace školy ,,Den s LČR“ (LS Toužim) 

- prezentace školy ,,Den s LČR“ (LS Cheb) 

- prezentace školy na výstavě trofejí VLS, s.p., divize Karlovy Vary (Lučiny) 

- trubačská soutěž ,,Parforsní kňour“ (Lučiny, VLS, s. p.): 1. místo Jiří Horník, 2. místo 

Jakub Ryjáček 

- zahradnická soutěž ,,Netradiční karafiát“ (Kralovice) 

- pořádání výstavy v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje (Žlutice) 

 

Červen 2018 

- sportovní soutěž ,,Hry třetího tisíciletí“ (Karlovy Vary) 

- 29. ročník Poháru primátora Karlových Varů v atletice: individuální vítezství Radek 

Dojčar 

- Národní kolo soutěže YPEF (Praha): 2. místo Stanislav Večeřa, Marek Bartůněk, Jiří 

Moucha 

- exkurze žáků oboru Kuchař-číšník do plzeňského pivovaru (Plzeň) 

- odborná exkurze žáků oborů Lesnictví a Zahradník (Šumava) 

- odborná exkurze žáků obor Lesnictví (Morava) 

- odborná exkurze žáků obor Lesnictví (Křivoklátsko) 

- Národní soutěž ve vábení jelenů a ostatních druhů zvěře Ohrada (Hluboká nad 

Vltavou): 2. místo František Greguš, 3. místo Jiří Bláha 
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- Vodácký a turistický kurz 

- Odborná exkurze žáků oboru Lesní mechanizátor do muzea těžby smoly v Lomanech 

a v konventu v Plasích 

- Školní střelecká soutěž z brokových zbraní (střelnice Plachtín) 
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I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

Ve dnech 5.3. až 9.3. 2018 proběhla na SLŠ Žlutice inspekční činnost, jejímž předmětem bylo 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou 

a domovem mládeže. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich 

souladu s právními a příslušnými RVP. Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského 

zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů.  

 

Výsledky inspekční činnosti:  

Kontrola souladu ŠVP s RVP - zjištěno porušení právních předpisů. Chybné rozvržení 

vzdělávacích obsahů, délka odborné praxe, chyby ve formách dálkové a denní.  

Výsledky hodnocení přijatých uchazečů - u prvního a posledního uchazeče nebyly výsledky 

zveřejněny v anonymizované podobě.              

Kontrola hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení - v pravidlech chybně stanoveno 

hodnocení chování žáků v dálkové formě vzdělávání. 

Kontrola postupu školy při poskytování podpůrných opatření - zjištěn chybějící předchozí 

písemný informovaný souhlas žáka nebo ZZ.           

Kontrola správnosti předávaných údajů z dokumentace školy a ze školní matriky - statistické 

údaje o třídách podle § 16 odst. 9 ŠZ byly v rozporu se skutečností.   

Kontrola poskytování stravovacích služeb - školní stravování neodděleno od závodního, 

nejsou údaje o plnění stravovacích norem.                           

Kontrola podkladů pro výkon činnosti PP - zjištěno u jedné PP nesplnění předpokladů pro 

výkon pedagogické činnosti.; PP všeobecně vzdělávacích předmětů (SK) neprokázala znalost 

českého jazyka dle z. 563/2004 Sb.; ŘŠ neprokázala, že zaměstnává tyto PP na dobu nezbytně 

nutnou v nezbytném rozsahu. 

Některé nedostatky odstraněny ihned po inspekční činnosti. Ředitelkou školy byla přijata 

nápravná opatření pro odstranění zjištěných nedostatků. 
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Další údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 

 Dne 18. 10. 2017 proběhla kontrola Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kontrola 

hospodaření s veřejnými prostředky, se zaměřením na inventuru a inventarizaci 

majetku a závazků. Nesprávné evidování majetku. Proběhla kontrola nápravných 

opatření. 

 

 Dne 4. 4. 2018 proběhla kontrola z Oblastní správy sociálního zabezpečení Karlovy 

Vary. Kontrola byla zaměřena na plnění povinností v nemocenském pojištění. Nebyly 

zjištěny žádné závady. 

 

 Dne 29. 8. 2018 proběhla kontrola z Krajského úřadu Karlovy Vary. Kontrola použití 

veřejné finanční podpory poskytnuté ve formě dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři 

oplocenkami na základě žádosti o poskytnutí dotace. Nebyly zjištěny žádné závady. 
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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. 2017 k 30. 6. 2018 

činnost činnost 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

1. Náklady celkem 31 999 195 19 936 18 

2. Výnosy celkem 32 361 524 22 175         494 

3. Hospodářský výsledek       362 329   2 239         476 

 

 

Výsledky kontrol 

Okresní správa sociálního zabezpečení provedla dne 2. 10. 2017 kontrolu na odloučeném 

pracovišti Toužim. Kontrolované období bylo od 1. 8. 2015 do 31. 7.2017. Závěr kontroly – bez 

nedostatků. 

Dne 11. 10. 2017 byla zahájena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

a dodržování ostatních povinností plátce. Nebyly shledány nedostatky. 

Dne 18. 10. 2017 byla zahájena „Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, se zaměřením 

na inventuru a inventarizaci majetku a závazků“. Kontrola byla provedena za období od 01. 01. 

2016 do 31. 12.2016 a období účetně a věcně související. Zde byly shledány nedostatky, které 

byly nápravným opatřením odstraněny. 

 

 

Investiční příspěvky od zřizovatele 

Rada Karlovarského kraje schválila dotace do investičního fondu na tyto akce: 

o „Pořízení lesního kolového traktoru“ ve výši 3 000 000,- Kč nákup proběhl 24. 11. 2017. 

 

o „Rekonstrukce systému vytápění v objektu školy Žižkov, Žlutice“ ve výši 2 470 000,-Kč. 

Akce byla dokončena v listopadu roku 2017. 
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Neinvestiční příspěvky od zřizovatele 

 

 Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo pro Střední lesnickou školu neinvestiční 

provozní příspěvek pro rok 2017 ve výši 6 619 000,-Kč, z toho 1 601 000,-Kč bylo 

určeno na pokrytí odpisů. 

 

 Rada Karlovarského kraje svým usnesením schválila z důvodu sloučení dvou organizací 

rozpočtovou změnu a navýšila neinvestiční příspěvek o 1 176 669,-Kč a dotaci do 

investičního fondu ve výši 500 000,-Kč. 

 

 Střední lesnická škola obdržela k zajištění udržitelnosti projektu „Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, registrační číslo: 

Z1.07/1.1.00/44.0004“, neinvestiční příspěvek pro rok 2017 ve výši 115 000,-Kč. 

 

 Z rozpočtu Karlovarského kraje naše organizace obdržela neinvestiční finanční 

prostředky na platy a související odvody ve výši 4 232,-Kč. 

 

 

Neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu 

Střední lesnická škola obdržela tyto příspěvky: 

 NIV ÚZ 33 353 ve výši 18 551 611,-Kč; z toho na platy a OPPP 13 526 577,-Kč a odvody 

4 812 296,-Kč a ONIV ve výši 212 738,-Kč 

 ÚZ 33 73 ve výši 225 539,-Kč 

 ÚZ 33 049 ve výši 284 040,-Kč 

 ÚZ 33 063 ve výši 266 814,60Kč 

 ÚZ 33 052 ve výši 484 040,-Kč 
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Činnost školní honitby 

Výměra školní honitby činí 500,1 ha. V této honitbě je normovaná pouze srnčí zvěř. 

V myslivecké honitbě se nahází přikrmovací a lovecká zařízení. Náklady spojené s opravami 

a údržbou jsou hrazeny z výnosů honitby a jsou prováděny žáky v rámci tzv. mysliveckých 

víkendů nebo v rámci předmětových cvičení z Myslivosti.  

V minulé lovecké sezóně bylo vydáno 24 povolenek k lovu, z toho 12 povolenek dostali žáci za 

výborný prospěch nebo reprezentaci školy. Bylo realizováno několik poplatkových odstřelů 

jelena siky - doprovod vždy žáci školy a dvě naháňky. První, kterou každoročně pořádá 4. ročník 

jako vyústění z předmětu Myslivost pro hosty žáků, a druhá, která byla určena pro 

zaměstnance školy. Veškerá zvěřina, která byla slovena, byla veterinárně vyšetřena a byla 

shledána v pořádku.  

 

Druh zvěře Počet ulovené zvěře (ks) 

Zvěř sičí 32 

Zvěř srnčí   9 

Zvěř černá 26 

Zvěř škodná   0 

 

Výnos za myslivost byl cca 140 00,-Kč (trofejová zvěř, naháňky, prodej zvěřiny). 
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K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

Škola je zapojena do mezinárodního vzdělávacího 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 

proběhl první výměnný pobyt, kdy v měsíci srpnu roku 2017 navštívili 2 turečtí studenti naši 

školu, kde se v délce 3 měsíců v rámci programu vzdělávali v oboru pěstování lesa, hospodářské 

úpravy lesa, dendrologie a ochrany lesa. Další studijní pobyt v délce 3 měsíců proběhl v únoru 

roku 2018, kdy školu navštívila turecká studentka bakalářského studia se zaměřením na 

pěstování lesa, školkařství a zahradnictví. Tyto studijní pobyty hodnotí škola velice kladně, 

dochází při nich totiž k výměně informací, zkušeností mezi žáky. Dále se rozvíjí jazyková 

vybavenost žáků a v neposlední řadě se také budují národnostní a kulturní vztahy.  

 

Další spolupráci škola navázala v rámci lesní pedagogiky. Dne 8. dubna 2018 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 2018 – 2020). 

 

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. 

 

Střední lesnická škola Žlutice je od března roku 2017 členem pracovní skupiny Ministerstva 

zemědělství zabývající se lesní pedagogikou v ČR. Pracovní skupinu ustavilo Ministerstvo 
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zemědělství v roce 2007 jakožto tým expertů (zástupců ze subjektů provádějících lesní 

pedagogiku) za účelem přípravy jednotného postupu lesní pedagogiky v ČR. V rámci členství 

se škola a žáci zapojili do příprav a poté do samotné realizace 12. Evropského kongresu lesní 

pedagogiky, který probíhal ve dnech 3. 10. až 6. 10. 2017 na Vysočině. Kongresu se zúčastnilo 

celkem 189 zástupců z 24 zemí.  

 

V rámci projektu zaměřeného na česko-německou příhraniční spolupráci pod záštitou Evropské 

unie, je škola zapojena do spolupráce v rámci konání odborných a jazykových stáží. Do těchto 

stáží byli ve školním roce zapojeni žáci oboru Zahradník a Zahradnické práce, kteří dvakrát 

navštívili město Sösa, Německo. V rámci této stáže vytvářeli nové záhony a prováděli úpravu 

městského parku. V odpoledních hodinách se pak s rodilou mluvčí věnovali studiu německého 

jazyka, zaměřenou na odborné zahradnické výrazy. Tato stáž je velkým přínosem pro žáky. Škola 

plánuje i v dalších letech tuto spolupráci udržovat a rozšířit ji i o další obory. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lesnipedagogika.cz/cz/lesni-pedagogika/lesni-pedagogika-v-cr/koncepce-lesni-pedagogiky
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L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

 Škola se v rámci EVVO zapojila během roku do několika akcí. V rámci Dne Země, 

Evropského týdne lesů, zorganizovala škola dvě akce s názvem ,,Ukliďme svět Ukliďme 

Česko“. V rámci těchto akcí žáci školy uklidili město Žlutice a okolí od odpadků 

a sesbíraný odpad následně roztřídili.  

 

 V měsíci květnu roku 2018 pořádala škola výstavu na podporu životního prostředí 

v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Žáci zde představili své výrobky, sbírky 

a práce zabývající se lesním ekosystémem a životním prostředím.  

 

 V měsíci dubnu roku 2018 se škola zapojila do realizace a umožnění odborné praxe 

a stáže pro studenty Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity 

v Praze v rámci studia pedagogiky. 

 

 V rámci lesní pedagogiky se škola zapojila do celoroční realizace několika výukových 

programů lesní pedagogiky určených žákům základních škol a speciálních škol.  

 

 Škola se dále zapojila do realizace dětského pobytového tábora s názvem ,,Za 

dobrodružstvím mývala Kuby“, který probíhal ve dnech od 15. 7. do 21. 7.2018. Celkem 

se zúčastnilo 81 dětí z celé ČR. Během programu se děti dozvěděly vše o vodě, vodním 

ekosystému, důležitosti vody v krajině, živočiších, rostlinách a stromech rostoucích ve 

vodě, u vody a blízko ní. Do tohoto projektu byli zapojeni jak zaměstnanci, tak i žáci 

školy. 

 

 Škola ve školním roce 2017/2018 organizovala místní a regionální kolo soutěže YPEF 

(Young People in European Forests) – Mladí lidé v evropských zemích. Škola je také 

jedním z koordinátorů této soutěže v rámci ČR. 
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M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
 

o Škola je zapojena do projektu CZ 1.07/1.1.00/440004 s názvem ,,Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“.  

 

o Škola je zapojena do projektu číslo CZ.02.3.68/0.0/16_035/0005451 s  názvem 

,,Zvyšujeme kvalitu výuky“. 

 

o Škola je zapojena do projektu číslo I KAP   CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_034/0008476 

s názvem Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji (podpora 

polytechnického vzdělávání) 
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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, Včelař, 

Zahradník, Zahradnické práce, Automechanik opravář motorových vozidel, Opravářské práce 

a Kuchař-číšník. Tyto partnerské organizace zajišťují pro naše žáky odborné praxe, semináře, 

přednášky, workshopy, stáže, 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). V rámci oborů vyučovaných na odloučeném pracovišti Toužim 

škola spolupracuje s řadou zaměstnavatelů při zajišťování praktického výcviku žáků 

v provozních podmínkách. Trvalá spolupráce je s OBI s. r. o, Karlovy Vary, autoservisem 

Autoservis Hejkal, Zemědělským družstvem v Otročíně a Zahradami v Teplé. Poslední dvě 

jmenované organizace jsou dotované Mze ČR jako školní závody. 

 

Partnerské organizace školy a zaměstnavatelé 

 Lesy České republiky, s. p. 

 Vojenské lesy a statky, s. p. 

 Lázeňské lesy Karlovy Vary 

 Ústav hospodářské úpravy lesů 

 Česká lesnická společnost 

 Chráněná krajinná oblast Slavkovský les 

 Spolek chovatelů Zubra evropského 

 Lesní dům Mehlmeisel 

 Greifvogelpark Wunsiedel 

 Centrum lesní pedagogiky střední Čechy 

 Střední lesnická škola Hranice 
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 AP Auto Profi Plzeň 

 Restaurace NA BANÍKU Sokolov 

 Restaurace U ZÁMKU Bečov 

 Restaurace U ČÁPA Toužim 

 Penzion HARMONIE Žlutice 

 Restaurace NAD HRADBAMI Žlutice 

 Restaurace U VLADAŘE Toužim 

 OZT Toužim 

 Autoservis Košler Toužim 

 MEDOS AGRO Verušičky 

 OK STS Toužim  

 ZÁMECKÁ RESTAURACE Manětín 

 Roline Cheb 

 Autospektrum2000 Mariánské Lázně 

 Restaurace U Krystlů Nevřeň 

 Restaurace U Nádraží Teplá 

 Restaurace Na Radnici Nečtiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

O) Příloha číslo 1 – Odborný výcvik a praxe 
 

Odborný výcvik a praxe ve školním roce 2017/2018 

Obor Lesnictví a Lesní mechanizátor 

- 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 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 

 

Obor Automechanik opravář motorových vozidel a Opravářské práce 

 měření a ruční zpracování materiálů  

 strojní obrábění  

 svařování  

 klempířské práce  

 demontáže vozidel  

 autoelektrika  

 strojírenská výroba a opravárenská činnost 

 stanovení běžné příčiny poruchy zemědělských strojů a zařízení používaných 

v rostlinné i živočišné výrobě 

 provádění montáže a demontáže základních strojních celků 

 odstraňování zjištěných závad 

 údržba a seřizování mechanizačních prostředků 
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Obor Zahradník a Zahradnické práce 

 množení ovocného a okrasného materiálu 

 pěstování květin, ovoce a zeleniny  

 zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav 

 floristika (tj. vazačství a aranžování květin) 

 základy vinohradnictví 

 technologie zpracování ovoce a zeleniny 

 postupy a základy ekonomického řízení zahradnických provozů,  

 práce se zahradní technikou 

 

Obor Kuchař-číšník 

 osvojení vědomostí a dovedností z gastronomie 

 technologie přípravy jídel 

 poznatkový základ ekonomických procesů a podnikání včetně základů práva 

 stolničení, etická výuka 

 

Při zajišťování výuky, zejména odborného výcviku: 

 Spolupracujeme s LS Toužim a LS Plasy, LČR s. p., dále pak s Městskými lesy Žlutice, 

s.r.o.; 

 Spolupracujeme s Technickými službami města Toužim, OK STS, Zahradami Teplá; 

 žáci a žákyně UO Květinářské a aranžérské práce a Zahradníci vyrábějí vánoční 

a velikonoční vazby a kytice na zakázky; 

 provádíme zemědělské a polní práce pro organizace a soukromníky; 

 provádíme řezy stromků a keřů; 

 pěstujeme a prodáváme sazenice a letničky; 

 žáci UO Kuchař-číšník provádějí odborný výcvik u různých smluvních provozoven; 

 opravárenské učební obory vyrábějí zámečnické výrobky na zakázku; 

 žáci UO Kuchař-číšník prezentují školu na rautech pořádaných pro firmu Würth 

v Karlových Varech; 
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Odborná praxe je součást odborných předmětů v prvním až třetím ročníku maturitních oborů 

Lesnictví a Zahradnictví Střední lesnické školy Žlutice vykonávaná u jiných, smluvně zajištěných 

subjektů - organizací, vykonávajících činnost v lesním hospodářství nebo zahradnictví České 

republiky či jiných států Evropské unie.  

 

Cílem odborných praxí je seznámení žáků s úkoly lesního hospodářství a zahradnictví, 

organizacemi, které tyto úkoly zajišťují a institucemi, které jsou odpovědné za jejich kontrolu. 

Žáci se seznamují se základními pracovními činnostmi a povinnostmi v pracovních pozicích, do 

kterých by měli po ukončení studia nastoupit. U žáků je vyžadována určitá míra samostatnosti 

již v prvním a druhém ročníku, ve třetím ročníku žáci plní pod odborným dohledem svěřené 

úkoly víceméně samostatně. 

 

Náplň předmětu praxe 

Je to především práce organizační, řídící, správní, plánovací, kontrolní apod. při činnostech 

vyplývajících z lesního provozu a zahradnictví, jako například: 

 

- zadávání práce a pracovních příkazů, kontrola a přejímání prací, fakturace prací a služeb 

- vyznačování těžby, vyhledávání nahodilých těžeb, vyznačování dřevin ke kácení 

- příjem a expedice dříví a rostlin, vedení skladu, inventura zásob, hlášení dodavatele 

- sledování škod způsobených zvěří, vyčíslení jejich výše, náhrady škod, kontrola stavů 

zvěře 

- kontrola a evidence škodlivých činitelů, karanténních organizmů, rostlinolékařská 

kontrola 

- praktické metody ochrany rostlin, přípravky, návody na použití 

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

- projekty zahradní, školkařské, pěstební a těžební činnosti, vedení evidence 

- uzavírání obchodních smluv, práce na živnostenský list, smlouva o dílo 

- zajištění řádného mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence 

- správa, údržba a evidence majetku, výběrová řízení 

- dodržování právních norem: lesní zákon, rostlinolékařské zákony, zákoník práce, zákon 

o ochraně životního prostředí, mzdové předpisy 

- účast na výrobních poradách, brífincích, školeních a seminářích 
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- časová a úkolová práce, hodnocení pracovníků, vystavování výrobně-mzdových listů 

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

a schvalováním, 

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

 

Rozsah odborné praxe 

Rozsah praxe je pro všechny ročníky denního studia stejný, tedy 10 pracovních dnů. 

 

Smluvní partneři, u kterých jsou odborné praxe zajišťovány 

Pro obor Lesnictví jsou to organizace provádějící odbornou správu lesů (např. Lesy České 

republiky, Vojenské lesy, Správy národních parků, Lesní správy obecních lesů nebo velkých 

soukromých vlastníků), dále organizace provádějící státní správu (například státní správa 

pověřených obcí či krajů, ÚHÚL, ČIŽP atd.), organizace provádějící služby vlastníkům lesů (lesní 

společnosti, lesní školky, lesní projektové kanceláře atd.), případně jiné organizace zabývající 

se lesnickou činností dle rámcových pokynů. Odbornou praxi je možno rozdělit i tak, aby každý 

pracovní týden byl u jiné organizační jednotky lesního hospodářství. 

 

Odborné exkurze ve školním roce 2017/2018 

Odborné exkurze jsou rovněž součástí odborných předmětů v prvním až čtvrtém ročníku 

maturitních oborů Lesnictví a Zahradnictví Střední lesnické školy Žlutice. Žáci v průběhu exkurzí 

navštíví řadu podniků lesního hospodářství a navazujících organizací a institucí a seznamují se 

s jejich činností, případně mají možnost vidět ukázky vzorových hospodaření na 

demonstračních objektech. 

 

Náplň odborných exkurzí je volena tak, aby rozšířila učivo v odborných předmětech daného 

ročníku, důraz je kladen především ve třetím a čtvrtém ročníku na předměty pěstování lesa, 

lesní těžba a hospodářská úprava lesa. 

 

1. ročník (2 dny): 

V prvním ročníku žáci navštívili podnik lesního hospodářství v CHKO a NP Šumava. 
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2. ročník (2 dny): 

Ve druhém ročníku žáci navštívili CHKO Křivoklátsko. 

 

3. ročník (5 dní): 

ÚHÚL pobočka Plzeň – venkovní ukázky činností, Správa CHKO Český ráj, KRNAP – celá šíře 

lesnického hospodaření a ochrany přírody, Semenářský závod Týniště nad Orlicí, VÚLHM 

Opočno, Lesoškolka Řečany nad Labem, Vršanská uhelná – lesnické rekultivace. 

 

4. ročník (5 dní): 

Lesy České republiky s. p.: LS Pelhřimov – smrkové hospodářství, LS Strážnice – borové 

hospodářství, LS Židlochovice – dubové hospodářství, LS Luhačovice – bukové hospodářství, 

Dřevozpracující družstvo Lukavec.  

 

V rámci oboru Lesní mechanizátor absolvovaly všechny ročníky jednodenní exkurze zaměřené 

na dřevozpracující průmysl, zalesňování, exkurze se zaměřením na moderní a současné 

technologie používané v lesnickém a dřevařském provozu, těžbu pryskyřice. 

 

Obor Kuchař-číšník absolvoval ve všech ročnících jednodenní odborné exkurze zaměřené na 

potravinářský průmysl, exkurze do pivovaru a exkurze na veletrh. 

 

Žáci oborů Automechanik opravář motorových vozidel a Opravářské práce měli ve všech 

ročnících jednodenní exkurze zaměřené na automobilový průmysl (Mladá Boleslav, Plzeň). 

Návštěva menších mototechen (Plzeň) a automobilový veletrh. 

 

Obor Zahradník a Zahradnické práce absolvoval jednodenní exkurze do zahradnictví 

a velkosklady (Teplá nad Bečvou, Plzeň) a na veletrhy a výstavy (Mělník). 
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P) Příloha číslo 2 – Fotogalerie 
 

Odborná exkurze druhého ročníku oboru Lesnictví na Křivoklátsko 

 

 

Prezentace školy na Chovatelské přehlídce trofejí VLS, s. p. Doupovské hory 
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Hubertova jízda 

 

 

 

Maturitní ples 
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Vítězové Ceny prezidenta České republiky 

 

 

 

Národní soutěž ve vábení jelenů Ohrada 
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Hubertská zábava 

 

 

 

Odborná exkurze oborů Lesnictví a Zahradník NP Šumava 

 

 

 



 73 

 

Vánoční školní turnaj v malé kopané 

 

 

 

Mezinárodní lesnická a myslivecká výstava Silva Regina 
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Q) Příloha číslo 3 – Výkaz zisku a ztrát 
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