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Výroční zpráva je k dispozici u ředitele školy a na webových stránkách školy.



 

Stránka 1 z 13 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 

název školy  Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. 

sídlo školy  Veleslavínská 282/45, Praha 6 

místo poskytovaného vzdělávání  Hloubětínská 78/26, Praha 9 

e-mailová adresa  sekretariat@zahradnickaskola.cz 

internetová adresa  www. zahradnickaskola.cz 

datová schránka                                                                   bnzmbq7 

 

 

zřizovatel školy 

 JUDr. Lívia Kaněrová 

 livia.k@post.cz 

 606 605 511 

 

vedení školy 

ředitel školy  Ing. Bc. Ivan Roušal 

 reditel@zahradnickaskola.cz 

 602 261 331 

vedoucí učitel praktického 

vyučování 

 

 Ing. Lucie Pelčáková DiS. 

 lpelcakova@zahradnickaskola.cz 

602 602 515 

 

školská rada                                                zřízena 26. 8. 2014 

zástupce pedagogů školy                                       Ing. Martina Škorpilová předsedkyně školské rady 

za zřizovatele školy  JUDr. Lívia Kaněrová člen 
 

za zákonné zástupce nezletilých 

žáků a zletilé žáky 

 Jitka Jarošová člen 

 
 

  

mailto:livia.k@post


 

Stránka 2 z 13 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. je jednou z pražských středních odborných 

škol, které vzdělávají žáky ve studijním oboru Zahradnictví, učebním oboru Zahradník a Prodavač se 

zaměřením na květiny.  

Celý školní rok probíhal v prostorách v Hloubětíně, školní zahradě a na smluvních pracovištích do 11. 

3.2020, následně probíhala distanční výuka, maturitní a závěrečné zkoušky proběhly ve škole. 

 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE  

Počet žáků školy – stav 30. září 2019 

obor/ročník   Cílová 
kapacita 

 

Zahradnictví (41-44-M/01) 58  100  

Zahradník (41-52-H/01) 46  80  

Prodavač (66-51-H/01) 29  60  

celkem 133  240  
tabulka 1 

Počet žáků školy k 30. červnu 2020 

obor/ročník     

Zahradnictví (41-44-M/01) 56    

Zahradník (41-52-H/01) 46    

Prodavač (66-51-H/01) 23    

celkem 125    
tabulka 2 

V září 2015 podala škola žádost o zápis nových oborů vzdělávání a rozšíření forem vzdělávání. Rada 

hlavního města Prahy v prosinci 2015 návrh podpořila a 27. února 2016 zapsalo ministerstvo školství 

a mládeže do rejstříku škol a školských zařízení obor vzdělávání Rostlinolékařství (41-04-M/01) a Včelař 

(41-51-H/02) a dálkovou formu vzdělávání oboru Zahradnictví. Ve školním roce 2019/2020 jsme tyto 

obory neotevřeli. 

 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Vzdělávání zajišťovalo 17 pedagogů, z nich bylo 9 žen a 8 mužů. Věkový průměr byl 45 let. Dvě učitelky 

jsou na mateřské dovolené. Nově nastoupil od srpna 2019 jeden interní a dva externí učitelé. Na konci 

školního roku skončil pracovní vztah se dvěma interními a jedním externím pedagogem. Všichni 

pedagogičtí pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady pro přímou vzdělávací činnost. Mezi 

zaměstnance školy patřili i tři nepedagogičtí pracovníci. 

Ve školním roce 2019/2020 vyučovali cizí jazyk (Aj) tři učitelé s odbornou kvalifikací. 
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Další vzdělávání pedagogických bylo zaměřeno na tyto oblasti: 

1. Školský management 

2. Rozšiřování odbornosti, přírodovědné a matematické vzdělávání, jazykové vzdělávání, BOZP 

3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (dle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 

V první oblasti školského managementu se ředitel školy zúčastnil semináře pořádaného AVDO na téma 
„Právní rámec řízení škol“, dále konference „Školství 2020“, konzultačního semináře NIDV na téma 
„Maturita“,  Velké Pražské konference 2019 pořádané MHMP a workshopu k zahraničním mobilitám 
Erasmus pořádaného MHMP.  

Sekretářka se zúčastnila akreditovaného semináře AVDO na téma „Přijímací řízení“.   

Výchovná poradkyně se zúčastnila setkání výchovných poradců. 

Ve druhé oblasti si všichni pedagogové prohlubovali svou odbornost účastí na odborných akcích, 

samostudiem a studiem odborné literatury. Zúčastnili se vzdělávacích akcí: 

- odborný seminář „Trávy“ 

- konference o využití přírody v terapeutickém procesu 

- mezinárodní konference „Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce 

přírodovědných předmětů“ pořádané UK Pedagogickou fakultou 

- semináře didaktiky anglického jazyka 

- floristického vánočního semináře 

- semináře zaměřeného na didaktiku matematického a přírodovědného vzdělávání 

- semináře zaměřeného na praktické vyučování 

- semináře a kontraktační výstavy okrasných dřevin ve firmě Arboeko Obříství 

- semináře a školení všech zaměstnanců v oblasti BOZP 

- semináře k tvorbě rozvrhu (Skolaris) 

- semináře automatické zavlažování zahrad 

- jeden učitel se účastnil 14 denní expedice v Thajsku zaměřenou na tamní faunu a floru 

Ve třetí oblasti se 6 učitelů zúčastnilo vzdělávacího kurzu akreditovaného MŠMT 

- kurz „Vzdělávání pedagogů SŠ v práci s moderními ICT“ 

 

Další plánované aktivity v oblasti DVPP v období ½ března – červen 2020 byly z důvodu Covid-19  

omezeny nebo zrušeny. 

 

druh DVPP počet akcí počet účastníků počet hodin 

odborný kurz 1 6 24 

semináře 12 30 80 

školský management 7 3 42 

rozšiřování aprobace 1 1  

    
tabulka  
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MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY 
 

Teoretická výuka probíhá v budově školy v Hloubětínské 78/26 v Praze 9. Škola sídlí ve 2. patře a má 

k dispozici 6 kmenových učeben, učebnu ICT, učebnu pro dělenou výuku, aulu, tělocvičnu, učebnu praxe 

a vazárnu. Všechny učebny jsou vybaveny počítači a dataprojektory. Učebna ICT je vybavena 19 počítači. 

Pro výuku chemie, fyziky a biologie škola je využívána biologická a chemická mobilní laboratoř 

EcoLabBox a NanoSchollBox. 

V suterénu školy je učebna pro praktické vyučování. Součástí školy je i vazárna a cvičná prodejna, kde 

probíhá výuka praxe a některých cvičení. Cvičná prodejna byla vybavena novou elektronickou 

pokladnou. 

Pro výuku praxe škola upravila školní zahradu. Dále ve spolupráci s Městskou částí Prahy 14 a jednání 

se starostou, začala škola pečovat o nově otevřené Komunitní centrum H-55,  kde v rámci praktického 

vyučování realizuje úpravy interiéru a exteriéru okolí včetně přilehlé zahrady a parku. 

Pro praktickou výuku škola využívá novou nářaďovnu, dále skleník, mechanizační vybavení. Nově byl 

zakoupen foliový skleník, drtič větví a bylo dokoupeno nové zahradnické nářadí. 

V tomto školním roce byla rozšířena nabídka odborné literatury v knihovně školy. Pro žáky a učitele 

škola odebírá odborné časopisy (Zahradnictví, Zahrada Park Krajina, Floristika, Profi Floristika, 

Rostlinolékař, Green, Inspirace, Zelené střechy, Ochrana přírody, Agrární obzor, AgroBase, Nika, 

Agrospoj). 

Při vybavení žáků a pořízení nářadím škola spolupracuje s odbornou firmou BAHCO. 

 

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 
 

Zahájení školního roku proběhlo v aule školy za přítomnosti jednatelky školy, vedení školy, učitelů, žáků 

a rodičů. Ředitel školy pozdravil všechny přítomné a seznámil je s organizací školního roku, novým 

školním řádem, personálními změnami a zásadami dodržování pořádku ve škole.  

Školní rok probíhal v prostorách školy v Hloubětíně, na školní zahradě a vazárně. Odborný výcvik oboru 

Zahradník se konal 4 dny v týdnu v Botanické zahradě hl. města Prahy a 1 den ve škole. 

Praktickou výuku žáci plnili na smluvních pracovištích školy. Pro zkvalitnění výuky praxe se podařilo 

rozšířit smluvní pracoviště o další zahradnické firmy. 

 

V průběhu školního roku proběhla řada přednášek, workshopů, exkurzí se zaměřením na 

všeobecně vzdělávací a odborné předměty.  Jednalo se o tyto akce: 

1) Odborná přednáška  - broušení , údržba a ošetřování zahradnického nářadí (nože, nůžky) 

2) Odborná přednáška – závlahy v zahradnictví – firma Meandr – p. Růžička 

3) Workshop při DOD na ČZÚ Praha – žáci 3. a 4. ročníků 

4) Návštěva 6. ročníku na veletrhu Gaudeamus 

5) Exkurze žáků na ČZU v Praze – prohlídka skleníků a Libosadu 
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Další naplánované akce v období ½ března – červen 2020 byly zrušeny vlivem pandemie COVID 19 

(účast žáků na semináři „Můžeš podnikat“, přednáška „Voda v krajině, účast žáků na semináři 

v poslanecké sněmovně „Evropská unie a Parlament“, účast celé školy na největším zahradnickém 

veletrhu ČR Flora Olomouc,  zahraniční exkurze – Německo – Drážďany – výstava orchideí).  

                                    

Dále se škola zúčastnila řady odborných soutěží: 

Floristická soutěž v Hejnicích – „Vazba jiřinek“ (2. místo) 
Floristická soutěž Flora Pragensis v Praze – SOŠ Jarov 
Floristická soutěž o nejlépe nadekorovaný stánek a vánoční stromek v PVA Letňany v rámci  
Stříbrných vánočních trhů 
Dekorace a rozsvícení vánočních stromků na Rajské zahradě 
Dále byla škola přihlášena na další soutěže, které se vlivem pandemie COVID 19 nekonaly: 
Soutěž v řezu ovocných dřevin na ČZU Praha 
Floristická soutěž na výstavě For Garden „Otvírání jara“ v PVA Letňany 
Floristická soutěž  - „Soběslavská růže“ 
Mezinárodní mistrovství ve Floristice – Děčínská kotva“ 
V tomto školním roce jsme uspořádali v období září 19 – únor 20  jednodenní Dny otevřených dveří a v 

prosinci dvoudenní DOD, spojený s vánoční prodejní výstavou. V průběhu těchto dní navštívilo školu na 

50 uchazečů o studium. V rámci DOD se pravidelně konaly přednášky na odborná témata (např. 

„Masožravé rostliny, Vzácné plody světa, ukázky tropických dřev, orchideje“, květena Thajska) v aule 

školy. 

 

Škola dále pokračovala v prezentační činnosti: 

Veletrh středních škol městské části Praha 20 - Horní Počernice 

Jarmark řemesel a služeb v Praze Vysočanech – SŠ COPTH Praha 

PVA Letňany – Stříbrné vánoční trhy 

Vánoční  jarmark na MHMP – Škodův palác 

Prezentace na Veletrhu pracovních příležitostí JOB FEST 

Workshop – komunitní centrum H55 Hloubětín „Vánoční dekorace 

Prezentace na ČT 1 v pořadu Sama doma – 5 dílů o pěstování rostlin 

Prezentace v pořadu Wifina – publicistický pořad pro školy 

Prezentace na TV Praha – pořad „Studuj u nás“ reportáž o škole 

Inzerce v odborných časopisech Agrospoj, Uniform, dále v měsíčníku Čtrnáctka a  Místní noviny 9 

Ve školním roce se uskutečnily v měsíci listopadu třídní schůzky. 

Prezentační činnost byla vlivem pandemie COVID v období ½ března – červen 2020 omezena. 

 

Další akce: 

V září jsme uskutečnili týdenní adaptační kurz 1. ročníku a projektový týden 2., 3. a 4. ročníku v zařízení 

DDM Praha v rekreačním středisku Lhotka u Mělníka. 

Dále žáci 3. a 4. ročníku absolvovali odbornou týdenní praxi a exkurzi ve Vizovicích. 

Vytvořili jsme prezentační video o škole ve spolupráci s TV Praha, které je umístěno na webových 

stránkách. 
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V tomto školním roce se konal kurz Zahradník s časovou dotací 126 hodin, kterého se účastnilo 15 

uchazečů. Kurz probíhal v prostorách školy, byl zakončen zkouškami a účastníci obdrželi osvědčení o 

absolvování kurzu. Odborná náplň kurzu byla z odborných předmětů zahradnictví (základy zahradnictví, 

ochrana rostlin, ovocnářství, zelinářství, květinářství, sadovnictví, zemědělské stroje a ekonomika). 

V únoru se ve škole konala akce Zrozeno v EU - Food truck v rámci projektu Agrární komory, ochutnávka 

kvalitních jídel z evropských surovin. 

 

Projektová činnost:  

Škola ukončila projekt:   Operační program Praha – pól růstu ČR 

Název projektu:   Zlepšení inkluze při výuce zahradnictví 

Projekt byl zahájen v listopadu 2017 a byl ukončen v srpnu 2019 

Po skončení tohoto projektu škola podala novou Žádost o podporu 

Operační program Praha – pól růstu, Šablony 2020 – Začleňování a podpora žáků s odlišným  

                                                                                                mateřským jazykem 

Termín zahájení:     1. 1. 2020 

Termín ukončení:   30. 6. 2021 

Projekt je zaměřen na jedné straně pro žáky s OMJ uskutečněním doučování a projektové výuky a na 

druhé straně si pedagogové zlepší své znalosti, kompetence a dovednosti zahraničními stážemi a DVPP. 

Do projektu je zařazen volnočasový klub se zaměřením na floristiku. Pozornost řešitelů je soustředěna  

i na komunitně osvětová vzdělávání. 

                  

Přijímací řízení 

V dubnu 2019 se konalo první kolo přijímacího řízení s přijímacími zkouškami s jednotným 

zadáním. K naplnění kapacity oborů bylo vyhlášeno 2. a 3. kolo přijímacího řízení. 

Výsledky jsou uvedeny níže v tabulce. 

 

obor 
vzdělávání 

Zahradnictví 
41-44-M/01 

Zahradník 
41-52-H/01 

Prodavač 
66-51-H/01 

pořadí kola přihlášeno počet 
ZL 

přihlášeno počet 
ZL 

přihlášen počet  
ZL 

1. 11 5 26 10 14 6 

2. 23 11 11 3 1 1 

3. 3 2 2 2 1 1 
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Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek 

Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky se konaly dle harmonogramu Cermatu a NÚV.  
Probíhaly dle  zákona č. 135/2020Sb., vyhlášky č. 232/2020 Sb. a zvláštních pravidel pro ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020 vydané MŠMT. 
 
Maturitní zkoušky oboru Zahradnictví 
 
K maturitní zkoušce oboru Zahradnictví se v jarním zkušebním termínu přihlásilo 11 žáků 4. ročníku a 
9 žáků z předcházejících let, kteří neuspěli v dílčích zkouškách společní části maturitní zkoušky. 
V letošním roce se nekonaly písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků.  
Z celkového počtu 11 žáků 4. A ročníku úspěšně složilo v jarním termínu maturitní zkoušku 5 žáků.  
Neúspěšných 6 žáků bylo ve společné části MZ (6 v DT z ČJ), z toho byly 3 žáci s OMJ. 
V podzimním termínu byli úspěšní 4 žáci, celkem ve školním roce 19/20 prospělo 9 žáků z 11. 
Pozitivně lze hodnotit především profilovou odbornou část maturitní zkoušky, kde všichni žáci uspěli 
jak v části praktické zkoušky, tak v části odborných předmětů. Došlo také k posunu a pozitivním 
výsledkům v cizím jazyce. Neúspěšnost byla u žáků s OMJ (3 žákyně ukrajinské národnosti) ve 
společné části MZ u DT z ČJ. 
Z 9 opakujících žáků společné části MZ úspěšně vykonali zkoušku 2 žáci. Pět žáků konalo již maturitní 
zkoušky ve 3. termínu. 

Předání maturitních vysvědčení proběhlo v aule školy. 

Závěrečné zkoušky oboru Zahradník  konalo celkem 15 žáků závěrečného ročníku. 

Úspěšně vykonalo zkoušku všech 15 žáků, z toho dva s vyznamenáním. 

Závěrečné zkoušky oboru Prodavač konalo celkem 5 žáků závěrečného ročníku. 

Úspěšně vykonali zkoušku 4 žáci, z toho dva s vyznamenáním, jeden neprospěl. 
V podzimním termínu 1 žák vykonal opravnou zkoušku. 

Výsledky závěrečných zkoušek pokračují v trendu vysoké odborné přípravy a trvale dosahujících 
výborných výsledků při závěrečných zkouškách. 

Vydání výučních listů se uskutečnilo v aule školy. 

U obou typů zkoušek ukončujících vzdělávání se zapojili do přípravy a hodnocení praktických zkoušek 

odborníci z praxe (praktická maturitní zkouška a praktická zkouška závěrečné zkoušky). 

 

škola 
Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o. 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 20  

z toho konali zkoušku opakovaně 9  

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0  

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 0  

prospěl 11  

neprospěl 9  
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škola 
Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s.r.o. 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 20  

z toho konali zkoušku opakovaně 0  

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0  

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 4  

prospěl 16  

neprospěl 0  

 

Vzdělávání v tomto školním roce končíme předáváním vysvědčení 26. června 2020. 

Přehled celkového hodnocení výsledků vzdělávání a chování uvádějí tabulky 5 a 6. Ve všech případech 

snížené známky z chování bylo porušení školního řádu – neomluvení absence dle školního řádu.  

 

Přehled hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých třídách 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

1. A 0 19 2 0 2,33 

    2.A 0 12 0 0 2,37 

    3. A 0       11 1 2 2,39 

    4.A 0 11 0 0 2,38 

1. U 0 21 3             0 2,65 

2. U 0       20 3 1 2,56 

3.U 1       20 0             0 2,25 

Celkem: 1     114           9             3 2,42 

                                                                                                                                                                                       tabulka 5 

 

Výsledky hodnocení chování v jednotlivých třídách 

třída /stupeň hodnocení uspokojivé neuspokojivé 

1. A 0 0 

2.A 0 0 

3. A 1 0 

1. U 0                                          0 

2. U 0 0 

celkem 1 0 
 

tabulka 6 



 

Stránka 9 z 13 

 

ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  
 

V tomto školním roce jsme v této oblasti řešili ve spolupráci ředitel školy, výchovný poradce 

 s třídními učiteli především: 

- absenci žáků spojenou i s předčasným ukončením vzdělávání 

- dodržování školního řádu 

Absenci žáků rozdělujeme do dvou skupin|: 

a) objektivní – způsobenou dlouhodobou nemocí s následnou rekonvalescencí, nebo využití 

práva na možnost omluvy nepřítomnosti z důvodu rodinné dovolené během školního roku 

mimo dobu prázdnin (např. rozdělení jarních prázdnin v Praze v rodinách s dětmi školou 

povinnými) 

b) subjektivní – spojenou se záškoláctvím skrytým nebo zjevným. Zjevné záškoláctví bylo řešeno 

oproti předešlým letům jen u 5 žáků, čím došlo až o 2/3 snížení.  Tři žáci ukončili vzdělávání na 

vlastní žádost. Zbývající upravili své jednání, do školy začali docházet a případnou absenci 

řádně a včas omlouvali. Nepřítomnost ve vyučování se promítla do jejich nehodnocení, 

případně hodnocení stupněm nedostatečný.  

V tomto školním roce došlo k výraznému poklesu (až o 1/3) absence oproti minulým letům. Třídní 

učitelé dodržovali řádně školní řád a sankční řád pro doložení důvodů nepřítomnosti ve vyučování.  

Objektivním důvodem vysoké absence jsou zahraniční žáci. Zpravidla nastoupí do školy až v průběhu 

září (povolení k pobytu), dále odjíždí v průběhu roku na svátky, které jsou mimo období našich prázdnin 

a dnů volna. Tato absence tvoří až 1/3 celkové absence. 

Přehled absence žáků za celý školní rok 2018/2019 

Třída průměrný 
počet 
žáků  

Celková 
absence 

Omluveno Neomluveno průměrná 
absence 
omluvená 

průměrná 
absence 
neomluvená 

1. A 21 669        669 0           31,8 0 

2. A 12     424         424 0           35,3 0 

3. A 12     559        494 65 41,1   5,4 

4. A 11 532        436 96 39,6              8,7 

1. U 24   1411      1411 0           58,7 0 

2. U 24   1144      1144 0 47,6 0 

3. U 21 385        360 25  18,3 1,1 

Celkem: 125   5124      4938        186           39             1,4 

                                                                                                                                                                                        tabulka 7 

Mezi další příklady porušení školního řádu spojených s absencí byly pozdní příchody.  

Zlepšila se informovanost učitelů o absenci žáků. Rezervy jsou v udělování pochvalných opatření. 

Celkově lze konstatovat, že při prevence rizikového chování je pozitivní, že se ve škole neprojevují 

příznaky šikany, drogové závislosti a alkoholu. Celkové klima školy je stabilní. 

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou na Praze 9. V listopadu se uskutečnilo 

setkání ředitele školy s pracovnicí PPP pro Prahu 9,  PhDr. Markétou Frývaldskou Ph.D. 
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

Odbornost pedagogů školy byla využita pro organizaci kurzů v rámci vzdělávání dospělých. Během 

školního roku se uskutečnil kurz Zahradník v termínu listopad 2019 – květen 2020, v časové dotaci 126 

hodin včetně závěrečných zkoušek. Kurzu se účastnilo 15 zájemců. Všichni úspěšně složili zkoušky a 

získali osvědčení o absolvování kurzu. Dále  proběhly dva kurzy floristiky. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

Škola hospodařila s dotací ze státního rozpočtu, s poplatky za poskytované vzdělávání (školným) 

a ziskem z produktivní činnosti, který zbyl škole po proplacení práce žákům.    

Přehled hospodaření je uveden v příloze 1. 

 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 

PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Ve školním roce 2019/2020 škola spolupracovala s odbornými firmami na základě smluv o zajištění 

praktického vyučování žáků všech oborů. Pokračovali jsme ve spolupráci s Botanickou zahradou 

hlavního města Prahy v Tróji, Zahradnictvím Jiřího Urnera, Okrasnou školkou, s. r. o. ve Svrkyni, nebo 

např. s květinářstvími Flovers § Living, Hajdu Flowers Export, s. r. o., Květiny Noa, Květiny Non-stop.  

I v tomto roce jsme pracovali na údržbě obytných bloků na Praze 3, Chvalské zámecké zahrady,  

Zahrady v areálu kostela Sacre Coeur, spolupracovali s golfovým hřištěm Beroun Golf Club, se 

Školním statkem Středočeského kraje, Zahradnickým centrem Hornbach, Okrasnou školkou Schuch, 

Zahradnickým centrem  Chládek, firmou Rudolf Jelínek a.s. Vizovice a květinovými prodejnami. 

Navázali jsme spolupráci s městskou částí Prahy 14, kde jsme začali spolupracovat na údržbě nového 

komunitního centra H 55 s přilehlou zahradou a dalších parkových úpravách v této městské části. 

Škola je členem profesních odborných svazů (Svaz květinářů a floristů ČR, Svaz školkařů ČR, 

Svaz zakládání a údržby zeleně, Zelinářská unie Čech a Moravy). 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A VÝSLEDCÍCH KONTROL 
 

Ve školním roce 2019/2020 byla provedena ve dnech 26. 11. –  29. 11. 2019 inspekční činnost ČŠI. 

Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání se zaměřením 

na neúspěšnost žáků ve společné části maturitní zkoušky ve školních rocích 2016/2017 – 2018/2019. 

Podmínky pro vzdělávání byly kladně hodnoceny vzhledem k vytvoření koncepce rozvoje školy, jasně 

vymezeným úkolům a povinnostem. Vícezdrojové financování a materiální podmínky umožňují 

naplňování ŠVP. Kladně byla hodnocena spolupráce se školským poradenským zařízením. V budoucnu 

je potřeba zlepšit efektivitu v oblasti didaktiky, aktivizačních metod a forem práce v předmětech 

společné části maturitní zkoušky, což se negativně odráží v průběhu vzdělávání. 

V oblasti průběhu vzdělávání v předmětech společné části maturitní zkoušky přetrvává nízké využití 

kooperativních forem práce a aktivizujících metod výuky. Byl kladen menší důraz na rozvoj 

komunikačních dovedností žáků.  
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V hodinách teoretických odborných předmětů se dařilo aktivizovat žáky, byla prokázána profesní 

odbornost pedagogů, žáci dokázali vyvozovat nové poznatky, byly využity mezipředmětové vztahy, 

rozvíjely se kompetence žáků, efektivně se využívala didaktická technika. 

Praktické vyučování bylo hodnoceno kladně, byl dodržován individuální přístup k žákům, hlavně jejich 

pracovní tempo, dovednosti a zkušenosti. Smluvní pracoviště jsou vzhledem k naplňování ŠVP vhodně 

zvolena. Výuka je vhodně doplňována exkurzemi a vzdělávacími akcemi, které přispívají především 

k rozvoji odborných kompetencí žáků. 

V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola používá standardní nástroje, k interní evaluaci úrovně 

znalostí žáků maturitního ročníku jsou využívány didaktické testy dílčích částí MZ. V období 

posledních tří let se podařilo snížit počet neprospívajících žáků ve všech oborech vzdělání. Nízká 

neúspěšnost žáků maturitního oboru v průběhu vzdělávání však nekoresponduje s jejich neúspěšností 

u MZ především v českém jazyce a literatuře. Výsledky žáků u maturitní zkoušky ve sledovaném 

období tří školních roků výrazně kolísaly, neúspěšnost byla především v didaktickém testu z českého 

jazyka a literatury. V hodnoceném období došlo jen k přechodnému zlepšení výsledků žáků ve 

společné části MZ. Nejedná se o trvalý stav. Úspěšní absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce, 

případně pokračují v terciárním vzdělávání. 

V hodnocení žáků oborů s výučním listem se daří zlepšovat úspěšnost žáků u závěrečných zkoušek. 

V posledních třech letech se počet úspěšných žáků zvýšil z 70% na 90% a v posledním sledovaném 

roce na 100%. 

Na základě hodnocení ČŠI škola přijala ihned opatření k prevenci nedostatků a ke zkvalitnění průběhu 

vzdělávání v předmětech společné části maturitní zkoušky a zlepšení výsledků vzdělávání ve společné 

části maturitní zkoušky. Tato opatření se následně kladně projevila ve školním roce 2019/2020, kde 

z 11 žáků čtvrtého ročníku 9 úspěšně vykonalo maturitní zkoušku a hrubá neúspěšnost, která byla 

předmětem hodnocení ČŠI v uplynulém období činila jen 18%. 

 

Jiné inspekce a kontroly v tomto školním roce neproběhly. 

 

PROBLEMATIKA SOUVISEJÍCÍ S COVID-19 
 

Od 10. března 2020, kdy došlo k uzavření škol z důvodu pandemie COVID-19  nastala nová situace pro 

pedagogy a žáky. Změnil se způsob vyučování. Zvolili jsme jednotný postup pro výuku na dálku. Učitelé 

reagovali rychle a odpovědně. Na webových stránkách školy jsme žákům zadávali přehledně úkoly a 

měli i zpětnou vazbu. Někteří učitelé po zjištění možností jednotlivých žáků vyučovali přes Skype. 

Každé pondělí se konaly pedagogické porady, na nich ředitel školy informoval o přijatých opatřeních, 

nařízeních, vydaných zákonech a organizaci výuky, možnosti využívání portálů. Učitelé zpětně reagovali 

s připomínkami a konzultovali zpětnou vazbu od žáků. Někteří učitelé se účastnili školení k výuce on-

line a při těchto poradách informovali ostatní. Výuka na dálku probíhala u učitelů zpravidla 3 dny ve 

škole a dva dny z domova. Maturitní a závěrečné zkoušky nebyly narušeny a proběhly v řádných 

termínech. Ředitel školy poskytl v květnu řízený telefonický rozhovor o průběhu výuky na dálku ČŠI. 

Škola v období pandemie COVID-19 postupovala dle vydaných zákonů, vyhlášek, nařízení a metodických 

doporučení. 
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ZÁVĚREM 
 

Výchovně vzdělávací cíle a plány školního roku 2019/2020 byly v souladu s koncepcí školy. Pedagogové 
se soustředili na kvalitní naplňování učebního plánu dle ŠVP, vytváření pozitivních vztahů na úrovni 
škola – učitel – žák – rodič, autoevaluaci pedagogické činnosti, zdůraznění komunikační složky ve výuce 
a na prohloubení spolupráce mezi žáky především v oblasti dodržování školního řádu a pravidelné 
docházky do školy. V tomto roce došlo k výraznému snížení omluvených i neomluvených hodin a tím i 
zlepšení hodnocení chování. 
Vlivem pandemie COVID-19 nebyl naplněn tématický plán jednotlivých předmětů ŠVP. Při pandemii 
COVID-19 se učitelé soustředili na opakování a prohlubování znalostí.  
Po umožnění nástupu žáků závěrečných ročníků do školy jsme realizovali především praktické vyučování 
a odborný výcvik a soustředili jsme se na přípravu žáků ke společné a profilové části maturitní zkoušky 
a odborných předmětů vztahujících se k  závěrečným zkouškám. 

V rámci koncepce školy připravujeme rozšíření vzdělávací nabídky o učební obor Prodavač se 
zaměřením na zahradnická centra (Hornbach, Obi, Baumax, Bauhaus, Mountfield), kde vlivem 
pandemie COVID-19 jednání byla přerušena. 

Rozšířili jsme smluvní pracoviště pro praktické vyučování o nové subjekty, vzhledem k tomu, že 
stěžejním cílem školy je připravit odborníky pro praxi v širokém zahradnickém oboru.  

V materiálně technické oblasti jsme pokračovali v modernizaci  IT techniky (dokončení instalace 
nových počítačů ve všech třídách, pořízení dalších 2 dataprojektorů), vybavováním školy učebními 
pomůckami, zahradnickým nářadím a zahradní mechanizací. (nákup foliového skleníku a drtiče větví). 
Všechny třídy jsou vybaveny počítačem a dataprojektorem. 

V tomto školním roce jsme v září podali žádost o nový projekt Šablony, který jsme začali realizovat od 
ledna 2020. 
Na konci června 2020 se neuskutečnilo z důvodů pandemie setkání vedení školy s rodiči a žáky 
budoucích prvních ročníků (bylo přesunuto na začátek září). 
Rozšířili jsme aktivity v oblasti multikulturní a environmentální výchovy. 
Škola hospodaří s finančními prostředky s vysokou hospodárností a efektivitou. 

Dlouhodobým cílem zůstává zkvalitňování vyučovacího procesu, zkvalitnění přípravy k maturitě, 
zlepšení výsledků maturitních zkoušek, rozšiřování spolupráce se soc. partnery a prezentace školy.  
Činnost školy ve školním roce 2019/2020 lze hodnotit kladně, především z hlediska rozvoje školy, další 
vybavenosti, ale i hodnocení odborné veřejnosti a rodičů a zapojení do profesních svazů. 
 

 

Datum zpracování zprávy:                                                                  Datum projednání ve školské radě: 

          9. října 2020                                                                                                  12. října 2020 

 

 

Podpis ředitele školy a razítko: 

 

Zpracovali: Ing. Ivan Roušal, Ing. Vladimír Kotarba                                                                         
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  Příloha 1 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 
 

              

Základní údaje o hospodaření školy za školní rok 2019/2020 
 
Výnosy                                                                        Náklady 
 

Státní dotace 8 787 471,-Kč Náklady na mzdy     5 614 641,-Kč 

Školné                     672 800,-Kč Odvody na sociální                                                                               
a zdravotní pojištění 

1 785 878,-Kč 

Ostatní výnosy                  386 840,-Kč Ostatní náklady                       2 483 559,-Kč 

Výnosy celkem              9 847 111,-Kč Náklady celkem                9 884 078,-Kč 
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STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ s.r.o. 

IČ: 03036600, se sídlem:  Veleslavínská 282/45, 160 00 Praha 6 

  místo poskytovaného vzdělávání:  Hloubětínská 78/26, 198 00 Praha 9 

tel: 267 910 144, mobil: 602 402 707 

www.zahradnickaskola.cz          email:  sekretariat@zahradnickaskola.cz 
 

 

 

                                           Zápis ze zasedání školské rady 

                         

Termín:  12. října 2020 

 

Přítomni:  JUDr. Lívia Kaněrová – za zřizovatele 

                   Ing. Martina Škorpilová – za školu, předsedkyně Školské rady 

                  Jitka Jarošová  – za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků 

 

Program: 1/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 a zpráva  

                   o hospodaření 

                  2/ Projednání dodatku ŠVP studijního oboru 41-44-M/01 Zahradnictví 

                  3/ Projednání dodatku školního řádu 

 

Zástupci školské rady byli seznámeni s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2019/2020, 

zprávu projednali včetně přílohy o hospodaření. 

Výroční zpráva byla ve všech bodech schválena. 

Dodatky ŠVP a ŠŘ byly schváleny. 

 

V Praze 12. října 2020 

 

 

JUDr. Lívia Kaněrová                           Ing. Martina Škorpilová                             Jitka Jarošová 

http://www.zahradnickaskola.cz/

