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 Tato výroční zpráva je zpracována na základě § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb.  v aktuálním znění,  

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 

školy. 

Je zpracována za období školního roku 2017/2018. Školská rada ji projedná na plánované 

schůzce. 
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1) Základní údaje o škole 

  

Název školy:                      EDUCAnet – střední škola a základní škola České Budějovice, 

s.r.o. 

Identifikátor zařízení:       600 008 266 

IČ:                                       25158392 

Sídlo školy:                        Lannova 1595/29A, 370 01 České Budějovice 

Telefony:                           774 073 318 (ŘŠ), 774 773 358 (SŠ), 774 773 357 (ZŠ)  

E -mail:                               ceskebudejovice@educanet.cz, frantisek.soltes@educanet.cz 

                                             

Zřizovatel školy:               EDUCAnet, a.s., Střimelická 2495/8, Praha 4 – Záběhlice 

IČ:                                      27245721 

Předsedkyně představenstva PharmDr. Irena Vaiglová (irena.vaiglova@educanet.cz) 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Jaroslava Dědková  (jaroslava.dedkova@educanet.cz) do 

31.7.2018 od 1.8.2018 Mgr. František Šoltés 

 

Zástupkyně ředitele:   Mgr. Věra Kurcová pro SŠ  

Mgr. Lucie Kubů pro ZŠ 

 

Datum                                9. října 2018 

 

 

Stručná charakteristika školy 

 

EDUCAnet - základní a střední odborná škola České Budějovice, s.r.o. je moderní střední 

škola, kde studenti používají notebook či tablet místo učebnic a sešitů, pracují ve školním e-

learningovém portále. Ve školním roce  2017/2018 navštěvovalo školu 87 žáků ve 13 

třídách, z toho 41 v oboru Gymnázium, 29 žáků v oboru Informační technologie a 10 žáků 

základní. 1. vyučovací hodina začínala v 8:15 hodin, vyučování končilo nejpozději v 15:20. 

Školu navštěvovali studenti nejen z Českých Budějovic a blízkého okolí  ale také z dalších 

obcí jihočeského kraje: Českého Krumlova,  Křemže, Tábora, Velešína, Volyně, Štěpánovic, 

Horní Plané, Strakonic ale  i z Prahy, Sušice u dálkové a kombinované formy studia. 

Škola sídlila v pronajatých prostorách soukromého subjektu (dm drogerie markt s.r.o.). 

Neprovozovali jsme vlastní školní jídelnu ani ubytovací zařízení. Stravování žáků a 

zaměstnanců bylo zajištěno v jídelně Církevní základní školy v blízké Rudolfovské ulici. 

Studenti mají možnost ubytování v Domovech mládeže U Hvízdala a v Holečkově nebo 

Nerudově ulici, vše v Č. Budějovicích. 
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Technické vybavení školy (možnost připojení k internetu, vlastní server) podporuje způsob 

výuky: téměř bez učebnic, s využitím  e-learningu. Studenti mohou ve společném prostředí 

nejen čerpat informace, ale také se sami aktivně podílet na jeho tvorbě (vytváření slovníků 

pojmů, vzájemné hodnocení vložených prací atd.). Každý žák má vlastní notebook nebo tablet 

(pracujeme systémem BYOD), připojený k internetu prostřednictvím Wi-fi. Učitelé mají k 

dispozici školní notebooky. Síť školy je zabezpečena proti neoprávněnému vstupu, chráněna 

firewallem a proxy serverem. Na straně proxy serveru jsou také filtrovány přístupy na 

potencionálně nebezpečné a nevhodné stránky. Studenti jsou důsledně vedeni k tomu, aby 

se na internetu chovali bezpečně a zodpovědně. 

 

 

Školská rada 

Rada pracovala ve složení zástupců za: 

-rodiče, zletilé studenty  Ing. Jan Komenda          

-pedagogy                     Mgr. Marcela Douchová 

-zřizovatele                   PharmDr. Irena Vaiglová 

 

 

2) Přehled oborů vzdělání 

  

Ve škole se ve školním roce 2017/2018 studovali žáci v těchto oborech a formách studia: 

 

Kód  
Název oboru / 

vzdělávacího programu 

Cílová 

kapacita oboru 

/ programu 

Forma vzdělávání 

79-41-K/41 Gymnázium 
 

100 
Denní 

79-41-K/41 Gymnázium 
 

100 
Dálkové 

18-20-M/01 Informační technologie 
 

174 
Denní 

18-20-M/01 Informační technologie 
 

100 
Kombinované 

79-01-C/01 Základní škola 
  

144 
Denní 
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3) Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogičtí pracovníci školy jsou kvalifikovaní odborníci, mnozí včetně osvědčení pro 

hodnotitele ústních a písemných maturitních zkoušek. 

V tabulce jsou uvedeni všichni zaměstnanci školy v průběhu školního roku. 

  

Jméno Aprobace Ve škole od-do 

Dědková Jaroslava, Mgr. Matematika, fyzika, německý 

jazyk 

Ředitelka 

1.2.2007- 31.7.2018 

Šoltés František Základy společenských věd, etika, 

ekonomika 

Ředitel 

1.8.2018 - dosud 

Kurcová Věra, Mgr. Matematika, fyzika ZŘŠ- SŠ 

1. 9. 2010 – dosud 

Kubů Lucie, Mgr. Matematika, informatika ZŘŠ - ZŠ 

16.10.2015 - dosud 

Strnadová Jana, Mgr Matematika, výpočetní technika 1.9.2008 - dosud, 2017 -

2018 rodičovská 

dovolená 

Holcepl Radek, Mgr Anglický jazyk, dějepis, základy 

společenských věd 

25.1.2010 - dosud 

Nováková Marie, Mgr. Německý jazyk, český jazyk, 

asistentka pedagoga 

1.9.2013 - dosud 

Kuba Petr, Mgr. Český jazyk a literatura, hudební a 

tělesná výchova 

1.9.2010 - dosud 

Douchová Marcela, Bc. Český jazyk, estetická výchova, 

občanská výchova, asistence 

1.9.2016 - dosud 

Mrázková Miroslava, Mgr. Matematika, zeměpis, asistentka 

pedagoga 

1.9.2017 - dosud 
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Malá Ladislava, Mgr. Učitelka – 1. st. ZŠ 1.9.2017 - dosud 

Vojtová Kristýna, Mgr. Historie, český jazyk 5.2.2018 - dosud 

Riegerová Jana, Ing. Chemie, biologie 1.9.2017 - dosud 

Long Kateřina, Mgr. Český jazyk, anglický jazyk 1.9.2017 - dosud 

Bína Matěj, Mgr. Asistent pedagoga, matematika, 

fyzika 

1.9.2017 - dosud 

Hánová Marie, Ing. Výpočetní technika, informatika 1.9.2017 - dosud 

Milena Holubová Asistentka pedagoga 1.9.2016 - dosud 

Hořejší Edita, Bc. Asistentka pedagoga 1.9.2017 – 30.6.2018 

Paukert Roman Tělesná výchova, informatika 1.9.2017 – 30.6.2018 

Dvořáková Regina Asistentka pedagoga 1.9.2017 – 31.8.2018 

Štroblová Lenka, Mgr. Asistentka pedagoga 6.9.2017 – 31.8.2018 

  

Nepedagogickými  pracovníky (kromě uklízečky – externí společnost) je pracovnice kanceláře 

školy Vladimíra Koubová. 
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4) Údaje o přijímacím řízení 

 

Střední škola  

 

Skupina 

oborů vzdělání 

kód, název 

Počet uchazečů 

přijímací řízení pro 

školní rok 

2018/2019 

(denní vzdělávání) 

počet přihlášek celkem  27 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 

počet přijatých celkem 17 

z toho v 1. kole 11 

z toho v 2. kole 4 

z toho v dalších kolech 2 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 10 

počet volných míst po přijímacím řízení  

(obor, počet míst) 

 obor: 79-41-K/41 Gymnázium 7 

 
obor: 18-20-M/01 Informační 

technologie 
10 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro 

školní rok 2018/2019 
0 

 

 

 

Základní školu navštěvovalo 18 žáků (podle zahajovacího výkazu), z toho 1 žák s vývojovou 

poruchou učení. Základní školu k 30. 6. 2018 navštěvovalo 26 žáků. 
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5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Z celkového počtu 104 žáků (na konci školního roku) ke dni klasifikační porady prospělo 70 

žáků SŠ a 26 žáků ZŠ. 

 

Střední škola    

 

Prospěch tříd na SŠ ve školním roce. 

Sledované období: 2. pololetí 2017/2018. 

 

Třída   Prospělo s vyznamenáním    Prospělo       Neprospělo        Nehodnoceno 

1.G     12,50%   (1)        75%   (6)        12,50% (1)        0% (0) 

1.GD      0%   (0)          100%   (1) 0% (0)        0% (0) 

1.IK    0%   (0)          0%   (0)     0%  (0)     0% (0) 

1.IT     20%   (2)             70%   (7)         10%  (1)         0% (0) 

1.ITZ  0%   (0)  0%  (0) 0%  (0) 0% (0) 

2.G     16,67%  (2)                    66,67%  (8)        16,67% (2)        0% (0) 

2.IK    0%   (0)                     0%   (0)         100%  (1)        0% (0) 

2.IT     7,69%   (1)                     92,31%  (12)     0%  (0)     0% (0) 

3.G     0%   (0)                      70%   (7)     30%  (3)         0% (0) 

3.GD      0%   (0)                     0%   (0)         0%  (0)        0% (0) 

3.IK  0%   (0)  100%  (1) 0%  (0)        0% (0) 

3.IT     0%   (0)                     100%   (9)        0%  (0)         0% (0) 

4.G     12,50%  (1)                    87,50%  (7)        0%  (0)         0% (0) 

4.GD  0%   (0)   100%   (2)         0%  (0)        0% (0) 

4.IK  0%   (0)   0%   (0)         0%  (0)        0% (0) 

4.IT     0%   (0)                      100%   (3)        0%  (0)         0% (0) 

Celkem  9,09%   (7)                      81,82%             (63)      9,09%  (7)   0% (0) 
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Prospěch tříd na SŠ za předměty 

Sledované období: 2. pololetí 2017/2018 

 

Třídy:      1.G, 1.GD,  1.IT, 2.G, 2.IK, 2.IT, 3.G,  3.IK, 3.IT, 4.G, 4.IT 

Předmět                                           Počet klasifikovaných žáků    Průměr 

Chování (Chv)                                   77                                         1,03 

Český jazyk a literatura (CJ)               77                                         3,13 

Anglický jazyk (AJ)                            75                                         2,40 

Matematika (Mat)                               75                                         3,07 

Německý jazyk (NJ)                           47                                        2,41 

Fyzika (Fyz)                                      75                                         2,62 

Ekonomika (Eko)                               32                                      2,57 

Biologie (Bi)                                      39                                        2,54 

Chemie (Ch)                                      49                                         3,07 

Informační technologie (IVT)              75    1,84  

Dějepis (Dej)                                     39                                         1,93 

Multimédia (Mul)   36    1,92 

Operační systémy (OS)                     36                                         2,20 

Počítačové sítě (PS)                         13                                          2,31 

Programové vybavení (PVy)              26                                         1,97 

Zeměpis (Zem)                                        20                                          2,25 

Technické vybavení (TVy)                  36                                         1,75 

Základy společenských věd (ZSV)     71                                         1,75 

Praktická cvičení (Pra)                       35                                         1,52 

Projektový seminář (PrS)  20    2,20 

Mediální výchova (MV)                      13                                          1,39 

Výtvarná výchova (Vv)   19    1,32 

Tělesná výchova (Tv)                         53                                         1,16 

Základy ekologie (ZEk)                      22                                         2,55 

Všechny povinné předměty               975                                       2,26 

  

  

Přehled prospěchu školy podle tříd 

Sledované období: 2. pololetí 2017/2018 

 

Třída Průměrný prospěch na konci školního roku 

1.G 1,88 

1.GD 1,92 

1.IT 2,21 

2.G 2,16 

2.IT 2,16 

3.G 2,61 

3.IK 1,57 

3.IT 2,26 

4.G 1,93 

4.GD 2,31 

4.IT 2,13 
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Celkový přehled absence tříd 

Sledované období: 2. pololetí 2017/2018 

 

Třída Počet 
žáků 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Celková 
absence 

Průměrná 
omluvená 
absence 

Průměrná 
neomluvená 
absence 

Průměrná 
celková 
absence 

1.G 8 468 0 468 58,50 0 58,50 

1.GD 2 0 0 0 0 0 0 

1.IK 1 0 0 0 0 0 0 

1.IT 10 1137 0 1137 113,70 0 113,70 

1.ITZ 1 0 0 0 0 0 0 

2.G 12 2603 27 2630 216,92 2,25 219,17 

2.IK 1 0 0 0 0 0 0 

2.IT 15 1968 14 1982 131,20 0,93 132,13 

3.G 13 4094 37 4131 314,92 2,85 0317,77 

3.GD 3 0 0 0 0 0 0 

3.IK 1 0 0 0 0 0 0 

3.IT 10 2665 7 2672 266,50 0,70 267,29 

4.G 17 2161 1380 3541 127,12 81,18 208,29 

4.GD 5 0 0 0 0 0 0 

4.IK 2 0 0 0 0 0 0 

4.IT 3 309 22 331 103 7,33 110,33 

 

   

  

Maturitní zkoušky 

 

 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při 

zaměstnání 

EDUCAnet 

ČB 

počet žáků, kteří konali zkoušku 15 3 

z toho konali zkoušku opakovaně 2 2 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni 

ke zkoušce v řádném termínu 
2 0 

počet žáků, kteří 

byli hodnoceni: 

prospěl s vyznamenáním 1 0 

prospěl 14 0 

neprospěl 2 0 
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Základní škola 

 

 

Prospěch tříd ve školním roce 

Sledované období: 2. pololetí 2017/2018 

 

Třída  Prospělo s vyznamenáním     Prospělo       Neprospělo   Nehodnoceno 

Z-I    77,78% (7)                                  22,22% (2)        0% (0)          0% (0) 

Z6   80% (4)                                   20% (1)           0% (0)        0% (0) 

Z7   40% (2)                                   60% (3)     0% (0)     0% (0) 

Z8    0% (0)                                   100% (5)         0% (0)         0% (0) 

Z9    0% (0)                                 100% (2)         0% (0)         0% (0) 

 

 

Prospěch tříd za předměty 

Sledované období: 2. pololetí 2017/2018 

 

Třídy: Z-I, Z6, Z7, Z8, Z9 

Předmět                                           Počet klasifikovaných žáků    Průměr 

Chování (Chv)                                   26                                         1 

Český jazyk a literatura (CJ)               26                                         2,16 

Anglický jazyk (AJ)                            26                                         1,66 

Německý jazyk (NJ)                           13                                         2,31 

Matematika (Mat)                               26                                         2,08 

Chemie (Ch)                                      7                                         3 

Fyzika (Fyz)                                      17                                         2,53 

Informatika (IT)    22    1 

Občanská výchova (OV)  12    1 

Svět kolem nás (SKN)   9    1,56 

Dějepis (Dej)                                     17                                         1,71 

Tvůrčí dílna (TD)   9    1 

Zeměpis (Zem)                                        8                                          1,38 

Tělesná výchova (Tv)                         24                                         1 

Přírodopis (Přs)    17    2,24 

Estetická výchova (EsV)   17    1 

Svět práce (SP)    7    1 

Výchova ke zdraví (VKZ)  7    1,15 

Český jazyk pro cizince (ČJc)  1    1 

Výtvarný kroužek (VK)   4    1 

Všechny povinné předměty               272                                       1,70 

  

  

Přehled prospěchu školy podle tříd 

Sledované období: 2. pololetí 2017/2018 

třída:                                     průměrný prospěch na konci školního roku: 

Z-I                                       1,26 

Z6    1,33 

Z7    1,88 

Z8    1,96 

Z9    1,78  
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Celkový přehled absence tříd 

Sledované období: 2. pololetí 2017/2018 

 

Třída 
Počet 
žáků 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Celková 
absence 

Průměrná 
omluvená 
absence 

Průměrná 
neomluvená 

absence 

Průměrná 
celková 
absence 

Z-I 9 717 0 717 79,67 0 79,67 

Z6 5 303 0 303 60,60 0 60,60 

Z7 5 385 0 385 77 0 77 

Z8 5 595 0 595 119 0 119 

Z9 3 120 0 120 40 0 40 

Celkem 27 2120 0 2120 78,52 0 78,52 

 

 

  

V tomto školním roce konali přijímací zkoušky na střední školu 2 žáci, oba byli přijati na střední 

školu. Jedna žákyně přestoupila v pololetí na jinou základní školu.  
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6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

  

Střední škola 

Funkcí metodika prevence rizikového chování byla pověřena Mgr. Marcela Douchová. 

V této oblasti spolupracuje škola s panem Mgr. Milanem Habrdou, který působí jako 

etoped v českobudějovickém středisku výchovné péče se sídlem v Dukelské ulici. Tato 

spolupráce se už dříve osvědčila. Samozřejmě také pořádáme pro naše studenty i 

vyučující preventivní akce – přednášky a semináře různých poskytovatelů. 05.10.2017 

se Mgr. Marcela Douchová zúčastnila semináře s tematikou rizikového chování dětí a 

mládeže v centru NIDV České Budějovice. 18.10.2017 se Mgr. Douchová zúčastnila 

každoročního setkání metodiků prevence Českobudějovicka. 02.11.2017 byl 

studentům střední školy zprostředkován webinář o HIV. Tento seminář zdarma 

zprostředkovala Česká společnost AIDS pomoc, z.s. První a druhý ročník IT a 

gymnázia měl později možnost zapojit se do diskuse moderované pracovníky centra 

APLA. Diskuse proběhla na téma poruch autistického spektra. 05.12. – 06. 12.2017 

absolvovala Mgr. Douchová základní dvoudenní kurz: Řešení školní šikany a 

kyberšikany I. A to pětiúrovňovým modelem vzdělávání k řešení šikanování podle M. 

Koláře. Tato akce byla zaštítěna NIDV a její druhá číst se konala opět s účastí naší 

metodičky 13. – 14. 12. 2017. 15.12.2017 absolvovala Mgr. Long kurz: Komunikace 

s žákem s nežádoucími projevy chování. 22.05.2018 studenti prvního ročníku 

navštívili projektovou akci: Hrou proti AIDS. 05.06.2018 absolvovala výchovná 

poradkyně, Mgr. Marie Nováková, školení: Rizikové chování dětí a mládeže, toto 

školení zaštítilo NIDV České Budějovice. 

Všechny tyto akce byly pro školu i studenty zdarma. Začátkem kalendářního roku 

docházel do naší školy student z Japonska, takže naši studenti měli možnost si v praxi 

ověřit svou toleranci a schopnost přizpůsobit se osobě z jiného kulturního prostředí. 

Toto se v plné míře podařilo.  

Z akce Hrou proti AIDS 22.05.2018
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Základní škola 

Funkcí metodika prevence rizikového chování byla pověřena Mgr. Marcela Douchová. 

V této oblasti spolupracuje škola s panem Mgr. Milanem Habrdou, který působí jako 

etoped v českobudějovickém středisku výchovné péče se sídlem v Dukelské ulici. Tato 

spolupráce se už dříve osvědčila. Samozřejmě také pořádáme pro naše studenty i 

vyučující preventivní akce – přednášky a semináře různých poskytovatelů. 05.10.2017 

se Mgr. Marcela Douchová zúčastnila semináře s tematikou rizikového chování dětí a 

mládeže v centru NIDV České Budějovice. 18.10.2017 se Mgr. Douchová zúčastnila 

každoročního setkání metodiků prevence Českobudějovicka. 05.12. – 06. 12.2017 

absolvovala Mgr. Douchová základní dvoudenní kurz: Řešení školní šikany a 

kyberšikany I. A to pětiúrovňovým modelem vzdělávání k řešení šikanování podle M. 

Koláře. Tato akce byla zaštítěna NIDV a její druhá číst se konala opět s účastí naší 

metodičky 13. – 14. 12. 2017. 15.12.2017 absolvovala Mgr. Long kurz: Komunikace 

s žákem s nežádoucími projevy chování. 22.05.2018 žáci osmé a deváté třídy ZŠ 

navštívili projektovou akci: Hrou proti AIDS. 05.06.2018 absolvovala výchovná 

poradkyně, Mgr. Marie Nováková, školení: Rizikové chování dětí a mládeže, toto 

školení zaštítilo NIDV České Budějovice. 

Všechny tyto akce byly pro školu i studenty zdarma. Začátkem kalendářního roku 

docházel do naší školy student z Japonska, takže naši studenti měli možnost si v praxi 

ověřit svou toleranci a schopnost přizpůsobit se osobě z jiného kulturního prostředí. 

Toto se v plné míře podařilo.  

Z akce Hrou proti AIDS 22.05.2018 
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7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

  

Při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jsme využívali především bezplatné kurzy 

(v rámci projektů) různých organizátorů – Jihočeská univerzita, NIDV, Hospodářská komora. 

Vyzkoušeli jsme i webináře - Online vzdělávání pro školy. 

  

Seznam absolvovaných seminářů pro pedagogický sbor: 

 

 19. 9. 2017  Čtením a psaním ke kritickému myšlení - seminář Formativní hodnocení 

v práci učitele - cesta k efektivnímu učení žáků   

 4. 9. 2017 Školení BOZP a PO 

 

Seznam absolvovaných seminářů pro pedagogy: 

 

Dědková, J. 

  18. – 19. října 2017 Mentoring - NIDV (Šablony ZŠ) 

  31. 10. 2017 Konzultační seminář k MZ – NIDV 

  7. 11. 2017 Síťovací a projektový seminář  

  15. 11. 2017 Dotace EU – Krajský úřad 

  28. 11. 2017 Jak získat stážistu s podporou EU – Krajský úřad 

  11. 1. 2018 Personální marketing 

  21. 2. 2018 Konzultační seminář k PMK - NIDV 

             

Holcepl, R. 

  20. 10. 2017 Hodnocení v soudobých dějinách 

  9. 2. 2018 Setkávání učitelů psychologie    

  

Riegerová, J. 

           19. 9. 2017 Seminář formativního hodnocení 

4. 10. 2017 Seminář BOZP pro vedoucí zaměstnance 

26. 10. 2017 Školení 1. pomoci 

    30. 10. 2017 Seminář EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů 

     2. 11. 2017 Seminář APLA – poruchy autistického spektra 

22. 11. 2017 Seminář: Rozvoj technických znalostí a dovedností u dětí MŠ a 

ZŠ 

   24. 1. 2018 Školení zadavatelů nové maturity 

    27. 2. 2018 Školení aplikace google 

   18. 4. 2018 Tyfloseminář v Praze 

   27. 4. 2018 KHS seminář - ochrana a podpora veřejného zdraví  

  

Nováková M. 

26. 2. 2018 Němčina pro profesní uplatnění - cíle, metody a metriály;  V. 

Hutarová, Hueber, Goethe Centrum JU,  akr. MSMT 

12. 4. 2018 Aktivity a materiály pro začátečníky; F Komárek, Goethe Centrum 
JU,  akr. MSMT 
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26. 4. 2018 Leximapping - jak učit pomocí myšlenkových map, 
Fraus,  Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.  

11. 5. 2018  setkání výchovných poradců, PPP ČB 
14. 5. 2018 Stationenlernen: Berlin heute, Klett, Goethe Centrum JU 
5. 6. 2018 Rizikové chování dětí a mládeže; NIDV ČB, akr. MSMT 
28. 8. 2018 Emoce, vztek, agrese a jejich role v životě, THEIA, akr. MSMT 

   

  

Kubů, L. 

  17. 11. 2017 Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy 

27. 2. 2018  e-learningový kurz Nebojte se gymnastiky 

27. 2. 2018 e-learningový kurz Prevence zranění v míčových hrách – využití 

moderního náčiní 

22. 11. 2017 Polytechnická výchova/ Rozvoj technických znalostí a 

dovedností u dětí v MŠ a ZŠ 

 

  

Mrázková, M. 

  22. 9. 2017 - Praha, PřF UK - Aktuální trendy ve výuce zeměpisu 2017 

16. 1. 2018 - Cermat - Zadavatel společné části maturitní zkoušky 

 

Hánová, M.  

12. 9. 2017 Morning for Business, GDPR 

26. 10. 2017 BOZP pro učitele, praktické školení první pomoci 

2. 11. 2017 seminář na téma Poruchy autistického spektra pro učitele (APLA) 

8. 2. 2018 seminář "Standard konektivity škol" 

 

v průběhu roku Angličtina pro zaměstnance 

 

Long, K. 

  23. 10. 2017 Seminář digitálních technologií – NIDV 

  29. 11. 2017 Informační seminář ERASMUS + KÚ 

  15. 12. 2017 Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování 

  4. – 5. ledna MBTI 1 

  8. – 9. června 2018 MBTI 3 

  Leden 2018 Hodnotitel ÚZ MZ - NIDV 

28. 8. 2018 Emoce, vztek, agrese a jejich role v životě - KÚ 

 

Od února 2018 – JU celoživotní vzdělávání Učitelství AJ pro SŠ  

 

Douchová, M. 

  22. – 23. září 2017 Společenství praxe pro podporu vzdělávání 

  5. 12. 2017 Základní kurz -  Řešení šikany a kyberšikany – NIDV 

  13. – 14. Prosince 2017 Šikana a kyberšikana 

  Leden 2018 – Elearning zadavatel k MZ – NIDV 

  8. – 9. června 2018 MBTI 3 

  28. 8. 2018 Emoce, vztek, agrese a jejich role v životě - KÚ  
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Bína, M. 

  6. 12. 2017 Matematika pro život – NIDV 

  13. 12. 2017 Internet věcí – JHK 

  1. 2. 2018 Zadavatel pro PUP žáky – NIDV 

13. 4. 2018 Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a 

matematiky - ČŠI 
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8) Aktivity a prezentace školy 

 

Součástí života moderní střední školy je prezentace. V současné době je bezpodmínečně 

nutná prezentace na oficiálních akcích a výstavách, stejně jako prezentace přímo v základních 

školách. V letošním roce se škola zaměřila na prezentaci na sociálních sítích. Život školy byl 

prezentován jednak na školním Facebooku, intenzivně ale také na Instagramu. Vážeme žáky 

k našemu kanálu na sociální síti Facebook, abychom je mohli pravidelně informovat o akcích 

školy. Letos jsme navíc založili skupinu, která se přímo váže k naší stránce na Facebooku, 

studentů a absolventů školy. V této skupině udržujeme kontakt právě s absolventy. 

Facebookový kanál aktualizujeme několikrát týdně, např. aktualitou ze života školy, 

fotografiemi, soutěžemi a zajímavými akcemi. Na jakékoli mimořádné školní akci pořizujeme 

fotografie, které ihned uploadujeme na Facebook či Instagram tak, aby bylo patrné, jakým 

způsobem škola žije. Sociální síť považujeme za velmi silnou součást propagace. Webové 

stránky jsou taktéž aktualizovány každý týden. Jejich podoba je upravena tak, aby vybízela k 

návštěvě žáky základních škol a současně tak, aby působila seriózně na rodiče a potenciální 

studenty kombinované formy studia. V letošním roce jsme přistoupili k úpravě webu podle 

vzoru sítě EDUCAnet. 

 

Ještě intenzivnější přípravu škola věnuje prezentování v základních školách. Navštěvujeme 

většinu základních škol v okruhu čtyřiceti kilometrů, kde podle vymezených podmínek 

(většinou jedna vyučovací hodina) představujeme žákům osmých a devátých tříd vzdělávání 

v naší škole. Prezentace je vedena interaktivně - používáme promo video školy, prezentujeme 

e-learning a neustále žáky vybízíme k aktivitě tak, jako to děláme při vlastním vyučování. 

Žákům jsou rozdávány propagační materiály (samolepky, kalendáře, letáky). 

Nedílnou součástí prezentace školy jsou také dny otevřených dveří, kdy se každému 

příchozímu návštěvníkovi věnujeme individuálně. Obsahem rozhovoru je pak především 

prezentace moderního vzdělávání a e-learningu. Součástí výuky jsou projektové dny. Ty mají 

za účel narušit určitou rutinu výukového procesu a seznámit žáky s dalšími formami vzdělání, 

nejčastěji mimo školu. Dalším účelem je posílení kolektivních vztahů i vztahů mezi žáky a 

učiteli. V tomto školním roce jsme se studenty mimo jiné za zmíněnými účely pořádali školní 

Haloween, jednodenní turistický kurz či školní dílny. 

 

Akce školy v chronologickém přehledu 

  

3.10.  Schůzka rodičů 

11.10.   Přírodovědný klokan 

12.10.   Literární soutěž JČ úsměv – Erica Wndel 

16. – 20.10.  Týden vzdělávání dospělých 

31.10.   JHK Cesta k práci 

31.10.  Haloween 

9.11.   Den otevřených dveří 

10.11.   Turnaj v piškworkách 

20.11.   Rétorická soutěž 

22.11.  Den otevřených dveří, science show 

24.11.  Matematická olympiáda 

29.11.  Informační odpoledne pro rodiče 
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5.12.  Mikuláš ve škole 

11.12.  Radniční tvůrčí dílny 

13.12.  Den otevřených dveří 

18.12.  Kino pro němčináře 

5.1.  Matematická olympiáda 

13.1.  Den otevřených dveří 

19.1.  Matematická olympiáda 

29.1.  Exkurze do Vodafonu (Praha) 

2.2.  Den otevřených dveří 

15.2.  Multimédia ve fotoateliéru Mariánská 

20.2.  Zeměpisná olympiáda 

21.2.  Karneval 

8.3.  Setkání rodičů ZŠ 

19.3.  Matematický klokan 

19.3.  Hodina moderní chemie 

20.3.  Exkurze Ampér (Brno) 

21. – 25.3. Školní výlet – Řím 

22.3.  Multimédia ve fotoateliéru Mariánská 

23.3.  Cestak  práci – osobnostní rozvoj 

27.3.   Workshop, stáže 

28.3.  Matematická olypiáda 

28.3.  Návštěva muzea, Burza práce 

25.4.  Informační odpoledne pro rodiče 

15. – 16.5. Odpolední setkávání 

31.5.  Studentské prezentace praxí 

11.6.  Výjezd – Německo 

18.6.  Chemické laboratoře JČU 

 

  

Volný čas mezi vyučováním mohou žáci trávit v prostorách školy s wifi připojením k internetu. 

Mohou se zde připravovat na další hodiny, studovat, vyřizovat e-mailovou poštu a také si v 

kuchyňce ohřát jídlo a připravit nápoje. 

Studenti školy se aktivně zapojili do různých dlouhodobých projektů. Nepravidelně probíhala 

ve škole neformální setkání studentů a učitelů s různým zaměřením – soutěže – piškvorky, 

počítačové hry apod. Dále např. společná návštěva, divadla, výstavy. 

Studenti, rodiče i kdokoli jiný se o akcích školy mohou dozvědět z webových stránek školy 

http://ceskebudejovice.educanet.cz/, facebookového profilu školy 

https://www.facebook.com/pages/EDUCAnet-ČeskéBudějovice a elektronické nástěnky e-

learningu. Rodiče studentů jsou navíc o nejdůležitějších akcích informováni prostřednictvím 

portálu iŠkola.cz. Zde také mají možnost sledovat docházku a prospěch svého dítěte, 

omlouvat absence a komunikovat se školou zabezpečeným přístupem prostřednictvím 

internetu. 

Všichni studenti i vyučující komunikují také prostřednictvím školních e-mailů ve tvaru 

jmeno.prijmeni@educanet.cz (zakotveno ve školním řádu). 
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Exkurze do společnosti Vodafone 

 

 
 

 Akce ZŠ: Exkurze Neuschönau 
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Projektový týden na konci kšolního roku – paintball 

 

 
Projekt Ochrana veřejného zdraví studentů 
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Projekt VŠCHT – Moderní chemie  
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9) Výsledky inspekční činnosti 

Ve školním roce 2017/18 nebyla provedena inspekce ČŠI. 

 

10) Základní údaje o hospodaření školy 

Příjmy školy plynou ze školného, státní dotace, projektů a darů. Dary jsou pro nás důležité, 

ale svým objemem  zatím nepřesahují 1% příjmů. Státní dotaci ve výši 90%  čerpala škola 

ve školním roce 2017/2018 podle  jejího určení – především na mzdy zaměstnanců. 

  

V souladu se zpracovaným plánem byla škola v mírném zisku. Největší položku na straně 

výdajů tvoří mzdové prostředky, nájemné a energie. 

  

ř. Ukazatel Kč 

1 Poskytnutá dotace 7 641 104 

2 Použitá dotace, v tom: 7 560 636 

3 Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem 4 883 499   

4           v tom:   a) mzdy 4 571 859  

5                        b) dohody o pracích konaných mimo prac. poměr 311 640  

6 Odvody na zákonné pojistné 1 539 600   

7 Ostatní náklady celkem, v tom: 1 137 537  

8        učebnice a učební pomůcky 165 997 

9        softwarové vybavení 0   

10        IT vybavení 0   

11       nákup vody, paliv, energie 0   

12       služby pošt a telekomunikací 0   
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13       daně a poplatky 0   

14        DVPP 0  

15       nájemné 951 324   

16       opravy a udržování 20 217   

17     cestovné 0   

18     ostatní materiál a služby 0   

19 Rozdíl ř. 1 - 2 80 468   

  

 

Nemovitý majetek škola nevlastní. Sídlí v nájmu v prostorách majitele Hong Phuong Dao,  

Kamenice 131, 547 01 Náchod, v budově Lannova 1595/29a. 

 

 

11) Rozvojové a mezinárodní programy 

  

Škola je partnerem v projektu JHK „Cesta k práci“, který je určen pro žáky čtvrtého ročníku a 

obsahuje jak teoretické, tak praktické vzdělávání i exkurze, jež jsou využitelné při hledání 

zaměstnání i v dalším životě.  

Dále je škola partnerem v projektech JU „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 

kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“ a „Společenství praxe – platforma pro rozvoj 

klíčových kompetencí“. 

 

 

Ve škole probíhá bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená žákům - cizincům z třetích 

zemí (žákyně z Thajska), financovaná z rozvojového programu MŠMT.  

Školní výuky na ZŠ se zúčastnila v rámci studentského výměnného pobytu pořádaného 

jazykovou školou AKAI KIKU i jedna studentka z Japonska.  
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12) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

  

Obor gymnázium nabízíme v dálkové formě, Informační technologie v kombinované formě 

studia, samozřejmě vedle denního studia. Zkrácené studium 2 roky odborné předměty po 

maturitě v jiném oboru.  

 

Základní škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učební. 

 

13) Školou předložené a realizované projekty 

financované z cizích zdrojů 

  

Ve školním roce 2017/2018 škola předložila projekt „Odborníci pro SŠ EDUCAnet ČB“, který 

se začal realizovat v lednu 2018 a bude mít pokračování i v září v dalším školním roce. 

V rámci projektu již proběhlo několik hodin společně s odborníky, kteří předávali své praktické 

zkušenosti studentům. 

 

Základní škola se zapojila do operačního program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Programové 

období 2014 – 2020) – tzv. „šablony“. 

Z vybraných programů škola během školního roku 2016/2017 a 2017/2018 realizuje tyto 

programy: 

II/2.2d – Mentoring 

II/2.8 – Školení pro sborovnu 

II/2.9b – Spolupráce pedagogů 

II/2.10 – Návštěvy škol 

II/2.11 – Tandemová výuka 

II/2.12 – CLIL 

II/2.13b – Nové metody mat. gramotnosti 

II/4.1 – Setkávání s rodiči 6 x 2 hodiny 

 

 

V letošním školním roce se uskutečnila tandemová výuka v předmětu matematika. Dále 

proběhla spolupráce pedagogů.  
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14) Údaje o spolupráci 

  

Škola je od začátku svého fungování členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a 

Slezska. 30. 4. 2008 se stala také členem Jihočeské hospodářské komory a může tedy 

využívat výhod členství. Např. semináře, setkání podle zájmových skupin (KLUB IT, KLUB 

personalistů), inzerce v materiálech komory. 

 

Škola spolupracuje s firmami při zajišťování praxe studentů oboru Informační technologie a 

nově v rámci projektu Odborníci pro SŠ EDUCAnet ČB.. Jsou to především Fiedler AMS,  Talíř 

ELEKTRONIK, PC servis KB s.r.o., Golemos, FoxArt, Kostax, Jihočeská univerzita České 

Budějovice, CSS Staroměstská. Dlouhodobě spolupracujeme s centrem pro tělesně postižené 

ARPIDA a centrem pro zrakově postižené. 

Jsme distributory ISIC karet pro studenty, které slouží zároveň jako průkaz studenta naší 

školy. 

           

V Českých Budějovicích 9. října 2018 

  

  

  

  

  

  

Mgr. František Šoltés, ředitel školy 

 

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

 


