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1) Základní údaje o škole 

 
Název:   Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 

Identifikátor zařízení: 600 020 312 

IZO:   060 650 494 

IČ:   60650494 

DIČ:   CZ60650494 

Adresa:   Resslova 440, 387 01 Volyně 

Odloučená pracoviště: Domov mládeže, Domova mládeže 597, 387 01 Volyně 

    Školní jídelna, Školní 716, 387 01 Volyně 

    Hala pro průmyslové zpracování dřeva, Chomutovská 767, 387 01 Volyně 

Telefon:   383 372 817, 383 372 257, 383 457 0xx 

Fax:   383 372 395 

E-mail:   vos_sps@volyne.cz, skola@volyne.cz, dm@volyne.cz 

Internet, stránka:  www.sps.volyne.cz 

Datová schránka: n8rephf 

Charakteristika školy: Organizace poskytuje výchovu a střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělání a náročnou 
praktickou přípravu, zabezpečuje ubytování a stravování žáků. 
 
 

Zřizovatel:  Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích  

Právní forma:  příspěvková organizace 

Ředitel školy:  RNDr. Jiří Homolka 

Školská rada: Ing. Petr Červený, Ing. Jiří Neumitka, Mgr. Vlastislav Činovský, 
p. Jiří Bártík, Ing. Václav Valhoda, Ing. František Volmut  

 
 

2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny 
ve školském rejstříku  

 
Přehled učebních plánů pro aktivní obory v příslušném školním roce zařazené v rejstříku škol 

a školských zařízení rozhodnutím MŠMT č. j. 26 752/2007-21 ze dne 19. prosince 2007 včetně 
schvalovacích doložek MŠMT  
 
 33 - 42 - M / 01 Nábytkářská a dřevařská výroba  č. j. 12 698/2007-23 

 Školní vzdělávací program: Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC  

          technologií 
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 Zaměření: Interiérová tvorba a navrhování nábytku 

 Zaměření: Dřevěné konstrukce 

 36 - 47 - M / 01 Stavebnictví     č. j. 12 698/2007-23 

 Školní vzdělávací program: Stavebnictví a architektura 

 Zaměření: Pozemní stavitelství 

 Zaměření: Pozemní stavitelství a architektura 

36 - 45 - M / 01 Technická zařízení budov   č. j. 6 907/2008-23 

Školní vzdělávací program: Vnitřní prostředí budov 

82 - 41 - M / 11 Design interiéru    č. j. 12 698/2007-23 

Školní vzdělávací program: Design interiéru 

3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadavky v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění.  
 
Počet hodin vyučovaných neaprobovaně: 22 tj. 2,95  % z celkového počtu 745 hodin 
   

4) Údaje o přijímacím řízení  
 

Proti přijímacímu řízení na SPŠ bylo řešeno 20 odvolání.  

5) Stručné vyhodnocení naplňování cílů školních vzdělávacích programů 
 

Naplňování cílů školních vzdělávacích programů bylo úspěšně dosaženo u všech 
studijních oborů. Částečnou výjimku tvoří obory s vyšší mírou praktických dovedností 
(Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií a Design interiéru), kde 
se projevily důsledky celosvětové pandemie COVID-19. Bohužel žáci neměli v odpovídajícím 
rozsahu přístup do školních dílen a řada výrobků, které jsou součástí obhajoby maturitní práce 
před zkušební maturitní komisí, byla dokončována s vypětím všech sil a nebo byla obhajována 
v lehce nedokončeném stavu (např. bez definitivní povrchové úpravy).  

 

6) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
 Výsledky vzdělávání žáků jsou vedeny v systému EDOOKIT a vstup do přehledu je 
podmíněn heslem. K maturitním zkouškám ve školním roce 2021/2022 bylo připuštěno 98,59% 
žáků. V profilové (školní) části byla úspěšnost 100,00 %, u společné (státní) části maturitní 
zkoušky byla úspěšnost 100,00 %. 
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7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, zajištění podpory žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 

Pověřeným pracovníkem prevence sociálně patologických jevů na úseku školy je paní 
Mgr. Barbora Němcová, na úseku domova mládeže paní vychovatelka Jaroslava Štěpánková. Pro 
žáky 1. ročníků byl v září 2021 ve spolupráci s lektory spolku „DO SVĚTA“ připraven adaptační 
kurz pod názvem „Třicítka“. Po celý školní rok byla pro žáky k dispozici knihovnička AIDS a 
drogy.  

Pro podmínky obou sdružených škol (VOŠ, SPŠ) byl zaktualizován s účinností od 
1. září 2021 „Program proti šikanování“, který je neoddělitelnou součástí „Školní preventivní 
strategie“. 
 Kromě výchozích materiálů k programu proti šikanování včetně odkazů na příslušné 
webové stránky jsou zde rozpracované konkrétní kroky celoškolní koncepce prevence sociálně 
patologických jevů. Současně byl vytvořen krizový plán pro scénář první pomoci u počátečních 
stádií šikanování a u pokročilé šikany. Zároveň úspěšně pokračovala existence „Školského 
poradenského pracoviště“, kde pracují Mgr. Barbora Němcová (školní metodik prevence) a Mgr. 
Dušan Pilík (výchovný poradce), kteří společně vytvořili „Školní preventivní strategii“ s přehledy 
platné legislativy, metodickými a preventivními postupy včetně důležitých kontaktů. Od 1. září 
2019 byly ve škole vytvořeny podmínky pro práci školního psychologa (PhDr. Adéla Doležalová) 
s konzultačními hodinami každou lichou středu vždy v době od 12:30 do 16:30 hodin. 
 Ve školním roce 2021/2022 ve škole ani na domově mládeže nebyly zaznamenány žádné 
projevy šikany. 
 Výchovný poradce vytvořil přehledný a v průběhu školního roku několikrát aktualizovaný 
seznam žáků se specifickými poruchami učení, který byl k dispozici příslušným vyučujícím. 
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou s výchovným poradcem i ostatními členy „Školského 
poradenského pracoviště“ v úzkém kontaktu a operativně řeší vzniklé problémy, které dokonce 
s pomocí odborného pracoviště vyústilo od 1. května 2022 v ustanovení pozice asistenta 
pedagoga. Pracovníci školy jsou dostatečně vzdělaní a erudovaní k řešení „handicapů“ 
jednotlivých žáků a uplatňují vždy lidský a individuální přístup při jejich zohledňování při výuce 
i ověřování výsledků vzdělávání. Ve většině případů je celý proces v konečném důsledku 
zohledněn při uzpůsobení podmínek při konání maturitní zkoušky. 
 S talentovanými žáky pracují pedagogičtí pracovníci individuálně a výsledky této práce se 
promítají do mimořádných úspěchů v rámci odborných celorepublikových soutěží nebo při 
výstavách školních prací, které pořádáme v řadě okresních měst Jihočeského kraje.   
 

8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném rozvoji  
nepedagogických pracovníků 
  

 Použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v souladu s § 160 
odst. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon). V rozpočtovém roce 2021 byly použity prostředky v celkové výši 
86 750,- Kč.  

Z uvedených prostředků bylo 15 500,- Kč použito na akce akreditované Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Dalších 71 250,- Kč bylo použito na školení v rámci 
projektu „Kariérovým poradenstvím k maximální uplatnitelnosti na trhu práce II“ (registrační 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/00113836).  
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Kromě zmíněných prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo 
z vlastních zdrojů příspěvkové organizace vyčleněno dalších 47 064,- Kč na vzdělávání 
zaměstnanců školy. Z uvedené částky bylo použito 19 147,- Kč na vzdělávání učitelů odborných 
předmětů a jejich školení v grafických a technologických programech. Na odborný růst 
nepedagogických pracovníků bylo použito zbývajících 27 917,- Kč, kde se většinou jednalo 
o pracovnice na ekonomickém úseku školy (vedoucí ekonomického oddělení, hlavní účetní, 
hospodářka školy, mzdová účetní, …). 

  

9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

 I ve školním roce 2021/2022 byla řada aktivit ovlivněna pandemií, kdy žáci ve větší než 
obvyklé míře nebyli přítomni ve škole. 
  

 a) pro žáky      - přístup na internet v celém areálu školy, vysokorychlostní připojení na 
domově mládeže 

  - přístup do učeben výpočetní techniky v odpoledních a podvečerních 
       hodinách  

- organizovaná sportovní činnost pod vedením ped. pracovníků DM 
   - výstava klauzurních prací žáků uměleckého oboru v areálu školy 

- nepovinný předmět řízení motorových vozidel - pro žáky všech ročníků 
       (financováno z mimorozpočtových zdrojů) 

- péče o zaostávající žáky - konzultační hodiny všech učitelů, doučovací   
  kroužky z předmětů podle momentální potřeby, spolupráce mezi   
  vychovateli a učiteli 
- všichni absolventi obdrželi společně s maturitním vysvědčením Europass, 

který by jim měl usnadnit vstup na trh práce (verze v českém a anglickém 
jazyce) 

- ve zvláštních případech škola spolupracuje s PPP a SPC 
- účast v soutěži „Studentský design 2021“ -  přehlídky prací žáků a 

studentů Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a 
uměleckořemeslnými obory ČR 

- realizace velkoformátových plakátů pro školní galerii „U komína“ 
- pořadatelství výstavy studentských prací v muzeu Středního Pootaví ve 

Strakonicích pod názvem „Studenti na hradě 3“ 
- návštěva výstavy „Josef Čapek“  - klášter Český Krumlov 
- přednáška doc. akad. soch. Reného Baďury (vedoucí Katedry designu  
  nábytku na Dřevařské fakultě Technické univerzity ve Zvolenu) s názvem  
  „Trendy v designu nábytku a interiéru“ 
- exkurze a přednáška firmy Interiors manufacture  design Kasejovice 
- třídní soutěž na plakát a pozvánku na maturitní ples třídy DI 4. 
- návštěva Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově a muzea   
  „Fotoateliér Seidel“  
- návštěva výstavy výtvarných prací Josefa Boháče ve volyňské tvrzi 
- přednáška Ing. arch. Martina Augustina, Ph. D. na téma „Moderní  
  architektura a realizace energeticky úsporných staveb“ 
- prohlídka výstavy A. Kašpara „Totemy a meditační sloupy“ v galerii „Na  
  shledanou“ na hřbitově na Malsičce 
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- zapojení do projektu „Inovujeme Plzeň“ ve spolupráci se SOU elektro-  
  technickým v Plzni a firmou DFH Haus - výroba „chytrých domečků pro  
  panenky“ a jejich předání do MŠ v Plzni, Nezvěsticích a Volyni 
- výlety všech tříd v posledním týdnu školního roku (mimo rozpočet školy) 
- pro žáky 1. ročníků uskutečněn týdenní sportovně-cykloturistický kurz ve   
  Vrbně u Blatné 
- „Lyžařský výcvikový kurz pro žáky školy“ - Hochficht - 30 žáků druhých 

ročníků 
- „Snowboardový kurz pro žáky školy“ – Kubova Huť - 23 žáků třetích  
  ročníků 
- účast na veletrzích For Interior Praha a Mobitex 
- přednášky firem BeA CZ 
- odborná exkurze (desetidenní) za antickými památkami v Itálii (55 žáků) 
- sportovní dny 1. až 3. ročníků v závěru školního roku 

   - výstava fotografií ve školní knihovně 
  „Výstava prací studentů FA ČVUT v Praze“ 

 - exkurze žáků prvních ročníků do Městské knihovny Volyně 
 - exkurze žáků třídy NDK 3. na realizaci dřevostavby v Modlešovicích 
 - žáci třetího ročníku oboru vnitřní prostředí budov se v červnu zúčastnili  

  exkurze do firmy KUFI  INT, s. r. o. v Plzni Letkově, která se zabývá  
  výrobou a instalací  tepelných čerpadel AC Heating 
- exkurze žáků stavebních oborů na výstavbu bytového domu firmou  
  Salvete s. r. o. ve Strakonicích 
- účast žáků oboru stavebnictví na Stavebním veletrhu v Brně 
- exkurze ve firmách HELUZ cihlářský průmysl v Dolním Bukovsku a ve  
  firmě HASIT Šumavské vápenice a omítkárny ve Velkých Hydčicích  

  
b) pro učitele  - častá účast na akcích metodického a odborného charakteru (odborné   
  semináře, exkurze do výrobních závodů, výstavy apod.) 

- setkání se školami v Hranicích a Bystřici pod Hostýnem o prázdninách - 
výměna zkušeností 

- články učitelů v odborných časopisech 
- většina učitelů odborných předmětů se vzdělávala ve svém oboru formou 

samostudia a návštěvou on-line přednášek a seminářů pořádaných 
vysokými školami a institucemi neakreditovanými MŠMT ČR pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků 

- tvorba vlastních učebních textů učiteli školy 
- edice učebnic pro střední průmyslové školy stavební  

„Stavební mechanika“ - Ing. Lubomír Jelínek, Ing. Petr Červený a  
    Ing. Ladislav Doul 

„Dřevěné a kovové konstrukce“ - Ing. Lubomír Jelínek 
„Tesařské konstrukce“ - Ing. Lubomír Jelínek, Ing. Petr Červený 

- recenze učebnic pro dřevozpracující obory autorů z Dřevařské fakulty TU  
  Zvolen 
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c) plánovaný dvoudenní 24. ročník mezinárodní konference „Dřevostavby 2022“ (12. a 
13. dubna 2022) pro širokou odbornou veřejnost, žáky a pedagogy školy za přislíbené 
účasti jedenačtyřiceti přednášejících odborníků z České republiky, Slovenska, 
Švýcarska, Německa, Finska, Norska, Rakouska a Kanady se z důvodů nouzového 
stavu neuskutečnil; odložený byl i workshop pod vedením prof. Ing. Jana Tywoniaka, 
CSc. v gesci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze 
(uvedená akce byla plánovaná v rámci smlouvy uzavřené mezi VOŠ Volyně a UCEEB 
ČVUT ze dne 6. ledna 2016).  

 

d) spolupráce se zahraničními školami Technická univerzita Zvolen, Technische 
Hochschule Deggendorf (Bavorsko), Technologie Campus Freyung (Bavorsko), 
Berufsschule Vilshofen (Bavorsko), Višja strokovna šola Maribor (Slovinsko) a Bodin     
videregaende skole Bodø (Norsko). 

 
e) spolupráce s odbornými školami stejného zaměření v Bystřici pod Hostýnem, Českých 

Budějovicích, Hranicích na Moravě a Praze, spolupráce s Národním pedagogickým 
institutem České republiky v Praze včetně poboček v Plzni a v Českých Budějovicích, 
spolupráce s TU Zvolen, ČVUT Praha, UCEEB Buštěhrad, VUT Brno, ČZU Praha, 
Mendelovou univerzitou Brno, TU Liberec, VŠB TU Ostrava, VUT Bratislava, TU 
Košice, Centrem pasivního domu Brno, Výzkumným ústavem papírenství a celulózy 
Bratislava, Cechem čalouníků a dekoratérů, Asociací českých nábytkářů, 
Společenstvem dřevozpracujících podniků ČR, Hospodářskou komorou České 
republiky, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR, Stora Enso Wood Products Planá 
u Mariánských Lázní, Pfeifer Holz v Chanovicích, Jihočeskou hospodářskou komorou 
a Městem Volyně. Škola velmi úzce spolupracuje s Nadací dřevo pro život.  

 
f) environmentální vzdělávání 

Pověřeným pracovníkem je Mgr. Dušan Pilík, který v souladu s metodickým 
pokynem MŠMT aktualizoval a doplnil k 1. září 2021 program environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty, jenž je k dispozici všem pracovníkům školy. 

 
g) účast školy v soutěžích a olympiádách garantovaných MŠMT:  

- Středoškolské hry v basketbalu - okresní kolo - chlapci 4. místo 
- Subterra Cup- florbal SŠ - okresní kolo - chlapci 3. místo 
- Středoškolské hry ve florbale - okresní kolo - chlapci 6. místo 
- Středoškolské hry ve stolním tenise - okresní kolo - pořadatelství, chlapci 1. místo 
- Středoškolské hry ve stolním tenise - krajské kolo - chlapci 2. místo 
- Středoškolské hry ve florbale - okresní kolo - chlapci 4. místo 
- Středoškolské hry v házené - otevřené krajské kolo - chlapci 3. místo 
- Středoškolské hry ve fotbale - okresní kolo - chlapci 4. místo 
 

h) účast školy v soutěžích vyhlašovaných mimo garance MŠMT: 
- 1. místo Terezy Tomšíkové (třída DI 4.) v mezinárodní soutěži „Design Award  
  2022“ - návrh kavárny „Bistro Coffee“ v konkurenci 110 prací od 97 soutěžících   
  z celé České republiky a Slovenska 
- 13. ročník - „Soutěž o nejlepší projekt“ vyhlášená firmou Wienerberger cihlářský 
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  průmysl, a. s. pro studenty třetích a čtvrtých ročníků stavebních škol - ocenění   
  třech soutěžních prací (ve školním kole předloženo celkem 7 projektů)   
- v celostátním kole obsadil v kategorii „Projekt rodinného domu“ Karolína  
  Činovská  (třída PS 3.) 1. místo (pod vedením Ing. Jiřího Neumitky), uvedená  
  žákyně navíc získala „Speciální ocenění firmy Tondach“ 
- 16. ročník středoškolská soutěž „YTONG“ pořádané firmou XELLA CZ, s. r. o.   
  školního kola se zúčastnilo pět žáků; v regionálním kole v rámci Jihozápadních   
  Čech se umístily Vendula Troblová (třída PS 3.) na 2. místě a Zuzana Pacáková  
  (třída PS 3.) na 3. místě; celostátní (mezinárodní) kolo se v tomto roce nekonalo 
- středoškolské soutěže pro žáky třetích ročníků SPŠ stavebních „HELUZ LEVEL  
  UP 2022“  se školního kola se zúčastnili čtyři žáci; v celostátním kole byli  
  oceněni žáci Jiří Kučera ze třídy PS 3. za 3. místo a Patrik Fidler z téže třídy (oba   
  pod vedením Ing. Jiřího Neumitky) za 4. - 5. místo 

 
i) nadační fond 

Při škole je zřízen Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně za účelem podpory 
modernizace výchovně - vzdělávacího procesu a následného zvyšování úrovně 
výuky, spolupráce s mezinárodními a tuzemskými organizacemi, podpory 
organizačního zabezpečení vzdělávacích a kulturních akcí pořádaných VOŠ a SPŠ 
Volyně a podpory ochrany a tvorby životního prostředí. Do nadačního fondu 
přispívají firmy a soukromí podnikatelé ze stavebnictví a dřevozpracujících oborů. 
Členové správní rady: Mgr. Dušan Pilík, Ing. Hana Častoralová, Mgr. Barbora 
Němcová a pí. Blanka Vernerová. V současné době změna Statutu Nadačního fondu 
při VOŠ a SPŠ Volyně umožňuje podporování sociálně slabších a talentovaných 
žáků a studentů obou škol.  

 
j) prezentace školy 

Ve školním roce 2021 / 2022 škola pořádala  online „Dny otevřených dveří“ 
spojené s „Talentovými online zkouškami nanečisto“ v termínech: 

 

pátek 15. října 2021 od 8.00 do 18.00 hodin 
středa 10. listopadu 2021 od 8.00 do 18.00 hodin 
pátek 26. listopadu 2021 od 8.00 do 18.00 hodin 
pátek 11. února 2022 od 8.00 do 18.00 hodin 

 

Účast školy na výstavě „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích, která se 
konala ve dnech 4. až 6. listopadu 2021. V rámci možností, které limitovala 
celosvětová pandemie COVID 19, se škola zúčastňovala burz středních škol 
pořádaných okresními hospodářskými komorami v okresních městech a obcích III. 
stupně (obce s rozšířenou působností).  

10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
 Ve školním roce 2021/2022 nebyla Českou školní inspekcí ani na jedné součásti školy 
provedena kontrolní inspekce.  
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11) Základní údaje o hospodaření školy 

 
 Údaje o hospodaření školy jsou uváděny za obě součásti. 

v tis. Kč 

 Příjmy Dotace Vlastní příjmy 
Doplňková 

činnost Celkem 

Celkové příjmy 59 693,92 10 396,33 3 337,59 73 427,84 

Poplatky od zletilých žáků, 
studentů, rodičů nebo jejich 
zákonných zástupců  
               - školné VOŠ 0,00 279,50 0,00 279,50 
               - stravné 0,00 2 904,12 1 887,08 4 791,20 
               - ubytování na DM 0,00 977,66 145,08 1 122,74 

Ostatní příjmy 59 693,92 6 235,05 1 305,43 67 234,40 

 
v tis. Kč 

 Výdaje Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost Celkem 

Investiční výdaje 5 016,94 0,00 5 016,94 
Neinvestiční výdaje 64 152,96 2 999,23 67 152,19 
z toho:       

náklady na platy pracovníků školy 36 699,56 828,11 37 527,67 
ostatní osobní náklady 2 098,98 98,95 2 197,93 
zákonné odvody zdrav. a sociál. pojištění 12 698,70 284,57 12 983,27 
výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 95,83 0,00 95,83 
stipendia 0,00 0,00 0,00 
ostatní provozní náklady 12 559,89 1 787,60 14 347,49 

Odpisy 5 919,39 93,90 6 013,29 

Hospodářský výsledek 17,90 244,46 262,36 

 
V roce 2021 vykázala organizace hospodářský výsledek - zisk ve výši 262,36 tis. Kč, z toho 
17,90 tis. Kč v hlavní činnosti, 244,46 tis. Kč v doplňkové činnosti. 
 
Investiční výdaje byly použity v celkové výši 5 016,94 tis. Kč na následující akce: 
 
Název akce   Skutečnost 

CNC - pětiosé dřevoobráběcí centrum do školních dílen 4 400 187,20 
Automatický čtyřstranný hoblovací stroj   428 330,00 
Montáž vrat do hlavní strojovny (technické zhodnocení) 89 707,89 

Kopírovací frézka Wivamac (IKAP II)   98 713,01 

 
Výsledky kontrol hospodaření 
 

 Kontrola hospodaření Odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ v Českých Budějovicích 
byla prováděna průběžně. Sporné položky v rozpočtu byly vždy konzultovány s ekonomickým 
oddělením.  

 V dubnu 2022 byla provedena Policií České republiky (Krajské ředitelství Policie 
Jihočeského kraje), Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a 
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eskort, pracovištěm Strakonice kontrola zaměřená na oznamování ubytování cizinců. Drobné 
nedostatky byly řešeny domluvou. 

Hospodaření školy bylo v roce 2021 stále ovlivněno protiepidemickými opatřeními, přijatými 
v důsledku pandemie COVID - 19, díky kterým byl částečně omezen běžný provoz školy. 
Uvedená situace měla dopad do rozsahu hlavní činnosti i do činnosti doplňkové. 

Bohužel ke konci rozpočtového roku 2021 se začaly projevovat vlivy růstu cen energií a 
následně i vysoká míra inflace, která postihuje zejména školní jídelnu a provoz v hale pro 
automatické zpracování dřeva. Na druhou stranu pozitivní vliv na hospodaření školy má stabilní 
podpora zřizovatele i již druhým rokem pokračující mírný nárůst počtu žáků a studentů. 

12) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Naše organizace ve školním roce 2021/2022 úspěšně prodloužila mezinárodní projekt 
ERASMUS+ pod hlavičkou Domu zahraniční spolupráce (Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) 
a získala částku 11 005 EUR (č. projektu 2019-1-CZ01-KA103/060353). Součást Vyšší odborná 
škola Volyně je zařazena do „Projektu mobilita osob - vysokoškolské vzdělávání". Aktivita 
podporuje mezinárodní mobility studentů a zaměstnanců vysokých škol a vybraných vyšších 
odborných škol s cílem podpořit jazykové i odborné kompetence studentů a následně zvýšení 
jejich uplatnitelnosti na trhu práce nejen v České republice. V našich podmínkách jsou 
podporované tříměsíční praktické stáže studentů ve firmách, jejichž zaměření koresponduje 
s oborovým zaměřením vyšší odborné školy. Studenti praktikují převážně ve Španělsku, Irsku, 
Rakousku, Spolkové republice Německo, Slovinsku a na Slovensku. V tomto školním roce byli 
dva studenti ve Slovinsku a jedna studentka v Rakousku.  
 Díky udělené „Akreditaci ERASMUS“ (č. akr. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094301) 
s platností od 1. března 2021 do 31. prosince 2027 pro oblast odborného vzdělávání a přípravy 
byla Střední průmyslová škola Volyně zařazena do „Projektu mobilita osob - odborné 
vzdělávání“. Aktivita podporuje mezinárodní mobility žáků a zaměstnanců odborných škol 
s cílem posílit jazykové i odborné kompetence žáků v prostředí zahraničních firem. V našich 
podmínkách jsou podporované čtrnáctidenní odborné stáže včetně kulturně zážitkových programů 
pod názvem „Jak se staví ve Skotsku a ve Španělsku". Čtrnáctidenní odborné stáže ve stavebních 
a dřevozpracujících firmách v Malaze se zúčastnilo celkem šestnáct žáků čtvrtých ročníků a tři 
studenti vyšší odborné školy vycestovali do Irska. Výše alokovaných prostředků byla 61 426 
EUR (č. projektu 2019-1-CZ01-KA102/060864).  

Současně se uskutečnil odložený projekt „Žáci SPŠ a studenti VOŠ Volyně posouvají své 
hranice“ s podporou ve výši 68 148 EUR (č. projektu 2020-1-CZ01-KA102/077265), kdy v druhé 
polovině června vyjelo 18 nejlepších žáků třetích ročníků na praktickou stáž do španělské 
Malagy. Podmínkou stáží je vždy smlouva uzavřená mezi vysílající školou, žákem (studentem) a 
přijímající firmou, na jejímž základě žáci (studenti) obdrží stipendium. Další podmínkou je 
pracovní plán stáže (Training agreement) sepsaný ještě před výjezdem do zahraničí. Práce ve 
firmě pak probíhá podle dohodnutého pracovního plánu. Po návratu každý žák (student) obdrží 
doklad o absolvování odborné (praktické) stáže tzv. „Europass Mobility“.  

Na základě žádosti z února 2020 se v závěru školního roku připravily, za pomoci Domu 
zahraniční spolupráce z Norských fondů (číslo smlouvy EHP-CZ-MOP-2-026), detaily 
spolupráce s Bodin videregaende skole Bodø, na kterou škola získala finanční částku ve výši 
246 250,- Kč. Začátkem školního roku 2022/2023 by se měly uskutečnit vzájemné návštěvy 
učitelů obou škol, které mají velmi podobné obory vzdělávání. Nejdříve by se měly uskutečnit 
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sedmidenní návštěvy dvou až tří pedagogických pracovníků, kteří vyučují na oborech design, 
stavebnictví, architektura, nízkoenergetické a pasivní objekty. Následně by se vydefinovaly a 
postupně vytvořily podmínky pro výměnné stáže žáků a studentů obou škol, které by měly pro 
žáky a studenty motivační charakter, neboť zájem z jejich strany převyšuje možný počet 
účastníků, a proto bude výběr proveden podle prospěchových kritérií.  

V srpnu loňského roku byl schválen nový projekt v rámci programu Erasmus+ odborné 
vzdělávání a příprava (č. projektu 2021-1-CZ01-KA121-VET-000006093) ve výši 77 570 EUR 
za účelem vysílání žáků a studentů na odborné stáže ve školním roce 2022/2023, následně 
v květnu 2022 (č. projektu 2022-1-CZ01-KA121-VET-000058168) s alokovanou částkou ve výši 
62 320 EUR a další projekt v rámci mobility studentů terciárního sektoru vzdělávání z června 
2022 (č. projektu 2022-1-CZ01-KA131-HED-000051875) s částkou 8 913 EUR. Ve všech 
případech jsou cílovými zeměmi Irsko, Španělsko, Slovinsko, Portugalsko a sousední německy 
mluvící země. 

 

13) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

 Zapojení školy do dalšího vzdělávání je pod hlavičkou České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Mimo aktivity ve spolupráci s ČKAIT škola organizuje 
kurzy pro zaměstnavatele, studenty středních a vysokých škol obdobného zaměření na využití 
CNC technologií v oblasti dřevostaveb a dřevěných konstrukcí. Bohužel většina aktivit se 
odehrála pouze on-line v prostředí Microsfot Teams nebo jiných platforem pro pořádání 
distančních aktivit.   

14) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 

 

A) Začátkem školního roku 2021/2022 byla ukončena na obou součástech školy realizace 
projektu pod názvem „Kariérovým poradenstvím k maximální uplatnitelnosti na trhu práce II“, 
kde jsou poskytovány služby kariérového poradenství pro jednotlivé vzdělávací programy VOŠ a 
studijní programy SPŠ zejména s ohledem na nejmodernější CNC technologie. Dále je v rámci 
uvedeného projektu poskytováno doučování převážně v maturitních předmětech (český jazyk, 
anglický jazyk, matematika, konstrukční cvičení, zdravotní technika, dějiny umění, …) pro žáky 
(SPŠ) ohrožené školním neúspěchem. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy a předpokládané náklady na projekt jsou vyčísleny částkou 1 649 040 Kč.  

 
B) V průběhu celého školního roku byla součást „Střední průmyslová škola, Volyně, 

Resslova 440“ zapojena v rámci podpory polytechnického vzdělávání do projektu „Implementace 
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“. Prostředky jsou poskytovány naším zřizovatelem 
na základě „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ a jsou vyčísleny částkou 2 280 479 
Kč. Realizace projektu by měla být ukončena do 31. prosince 2023.  

 
C) Od 1. října 2021 se na obou součástech školy realizuje v rámci projektu „Implementace 

Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“ šablony pro doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem a kariérové poradenství. Prostředky jsou poskytovány naším zřizovatelem na základě 
„Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ a jsou vyčísleny částkou  600 042 Kč. Realizace 
projektu by měla být ukončena do 31. prosince 2023.  
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15) Zázemí školy, specifické podmínky, spádovost školy, plánovaný výhled a 
cíle 

 Zázemí školy:   - hlavní budova z roku 1933, tělocvična z roku 1983, 
       učebnový pavilon z roku 1961, přestavěný v roce 1995 
     - dva pavilony domova mládeže z roku 1981 

  - hala pro průmyslové zpracování dřeva včetně 
  nejmodernější CNC technologie z roku 2014 
- CNC stroj na výrobu nábytku (nestingová technologie)  
  z roku 2021 
- kongresové centrum s kapacitou 130 posluchačů včetně  
  zařízení pro tlumočení z roku 2015 

Specifické podmínky: - vlastní kotelna na biomasu a zemní plyn pro vytápění všech 
  spravovaných objektů (hlavní budova, učebnový pavilon, 
  vzdělávací středisko, domov mládeže a školní jídelna), DM 
  SŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Volyně, DD, ZŠ, 
  ŠJ a ŠD Volyně a ZŠ Volyně 
- rozsáhlý areál truhlářských a instalačních dílen 
- pozemek o rozloze 2,5 ha 
- vybavenost učebními pomůckami je díky dlouholeté tradici 
  na velmi slušné úrovni 
 

 Spádový obvod školy: - obor nábytkářská a dřevařská výroba 
   školní vzdělávací program: „Navrhování nábytku a  
   dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií“ 
   zaměření:  interiérová tvorba a navrhování nábytku 

             dřevěné konstrukce a dřevostavby 
- celé Čechy 

- obor stavebnictví 
   školní vzdělávací program: „Stavebnictví a architektura“ 
   zaměření:  pozemní stavitelství a architektura 

  pozemní stavitelství 
- okresy ST, KT, PT, PI, PB 

- obor technická zařízení budov  
   školní vzdělávací program: „Vnitřní prostředí budov“ 

- okresy ST, KT, PT, PI, PB 
- obor design interiéru  
   školní vzdělávací program: „Design interiéru“ 

- kraje Jihočeský, Karlovarský, Plzeňský,    
   Středočeský a Vysočina 

 

Na střední průmyslové škole má škola zájem zachovat všechny dosavadní studijní obory. 
Obor zpracování dřeva se školním vzdělávacím programem „Navrhování nábytku a dřevěných 
konstrukcí s využitím CNC technologií“ a prostřednictvím uměleckého oboru „Design interiéru“ 
má škola v úmyslu postupně zkompletovat paletu profesního vzdělávání v oblasti zpracování 
dřeva. Pro všechny uvedené záměry má škola odpovídající personální i materiální zázemí. 
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Cílem je vybudovat ekonomicky "silnou" školu, která má dominantní nadregionální 
postavení při výchově a vzdělávání techniků se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou 
ve stavebních oborech a oborech zpracování dřeva a zachovat její dosavadní spádovou oblast. 
K tomu by měla přispět ještě užší spolupráce s příslušnou podnikatelskou sférou zastoupenou 
Hospodářskou komorou ČR. Škola chce udržovat stálou úroveň odpovídající její tradici, nízký 
počet absolventů na úřadech práce a jejich úspěšnost při dalším studiu na vysokých a vyšších 
odborných školách. 
 

 

 
 
Ve Volyni 30. září 2022      RNDr. Jiří Homolka, v. r. 
                ředitel školy 

 
Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady při Střední 

průmyslové škole, Volyně, Resslova 440 dne 6. října 2022. 


