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1.  Základní údaje o škole 

 

Název právnické osoby: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,  

příspěvková organizace 

Sídlo:   Bělíkova 1387 

   464 01  Frýdlant 

Právní forma :   příspěvková organizace 

IČ:         00082554 

Identifikátor školy:   600010678 

 

Zřizovatel :   Liberecký kraj 

Sídlo:   U Jezu 642/2a 

  461 80  Liberec 2 

Právní forma:  kraj  

IČ:   70891508 

 

Ředitel školy:  Ing. Miroslav Kudrna 

    

Školská rada:   Předseda:  Ing. Miroslav Novotný 

   členové: Jiří Mikoláš, Ing. Hana Vidnerová, Mgr. Marie Bursová, 

Dominika Málková, Jakub Jiskra 

 

Datum zařazení do rejstříku:  1. 1. 2005 

Poslední aktualizace:  29. 7. 2021 č. j. KULK55631/2021 

 

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

 

1. Střední škola               kapacita 1000 žáků    IZO  107 850 532 

místa poskytovaného vzdělání: 

1. Bělíkova 1387, 464 01  Frýdlant  

2. Zámecká 4003, 464 01  Frýdlant 

3. Čs. armády 66, 464 01  Frýdlant 

4. Lázeňská 349, 463 62  Hejnice 

2.  Domov mládeže  kapacita  135 lůžek   IZO  110 015 690 

místa poskytovaných školských služeb: 

1. Bělíkova 1387, 464 01  Frýdlant 

2. Lázeňská 435, 463 62  Hejnice 

3.  Školní jídelna               kapacita  900  stravovaných  IZO  110 015 681 

místa poskytovaných školských služeb: 

1. Bělíkova 1387, 464 01  Frýdlant 

2.   Lázeňská 416, 463 62 Hejnice 

4. Školní jídelna – výdejna kapacita 180 stravovaných IZO 181 044 854 

 místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

 1. Mládeže 885, 464 01  Frýdlant 

5. Školní statek   kapacita  se neuvádí  IZO 000 081 671 

místo poskytovaných školských služeb. 

 1. Zámecká  4005, 464 01  Frýdlant 
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Celková kapacita školy a jejich součástí: 

Střední škola   1000 žáků 

Domov mládeže  135 lůžek 

Školní jídelna   900 stravovaných 

Školní jídelna – výdejna 180 stravovaných 

Školní statek   neuvádí se 

 

Vedení školy: 

Ředitel školy Ing. Miroslav Kudrna 

Zástupce ředitele pro mimoškolní činnost Ing. Barbora Kracíková 

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Ivana Košková 

Zástupce ředitele pro praktické vyučování Ing. Jaroslav Palarec 

Představitelka managementu kvality Ing. Petra Litošová 

Vedoucí učitelka teoretického vyučování Mgr. Michaela Bartošová 

Vedoucí učitel teoretického vyučování Ing. Jaromír Farský 

Vedoucí učitel odborného výcviku (službové a potravinářské obory) Mgr. Josef Solnický 

Vedoucí vychovatelka DM Frýdlant Bc. Hana Stejskalová 

Ekonomka školy Michala Svobodová 

 

Školní poradenské pracoviště: 

Mgr. Eva Štrosnerová - vedoucí školního poradenského pracoviště 

Výchovní poradci a metodici prevence: 

Mgr. Eva Štrosnerová, Mgr. Lenka Bönschová Sutnarová, Ing. Michaela Šerclová 

Logopedická asistentka: 

Mgr. Eva Štrosnerová 

 

Metodici informačních a komunikačních technologií: 

Ing. Miroslav Novotný  

 

Metodička tvorby školních vzdělávacích programů: 

Mgr. Ivana Košková 

 

Metodik environmentální výchovy a vzdělávání: 

Ing. Miroslav Kudrna 
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2. Organizace studia 

 

Seznam studijních a učebních oborů zařazených v rejstříku škol a vyučovaných  

ve školním roce 2020/2021 

 

Tabulka č. 1a     

Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2020/2021 – Frýdlant, Bělíkova 

 

Název oboru Kód oboru Délka přípravy 

Strojírenské práce - Technické 

služby v autoservisu 

23-51-E/01 3 roky  

Strojní mechanik 23-51-H/01 3 roky  

Pekař 29-53-H/01 3 roky  

Řezník - uzenář 29-56-H/01 3 roky  

Potravinářská výroba 29-51-E/01 3 roky 

Zednické práce 36-67-E/01 3 roky  

Zemědělec - farmář 41-51-H/01 3 roky  

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 3 roky  

Obchodní akademie 63-41-M/02  4 roky  

Podnikání – denní nástavbové 

studium 

64-41-L/51 2 roky  

Kuchař - číšník 65-51-H/01 3 roky  

Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 3 roky  

Pečovatelské služby 75-41-E/01 3 roky 

Prodavač 66-51-H/01 3 roky  

Sociální činnost 75-41-M/01 4 roky  

Sociální činnost – dálkové 

nástavbové studium 

75-41-L/51 3 roky 

 

Tabulka č. 1b  

Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2020/2021 – Frýdlant, Zámecká 

 

Název oboru Kód oboru Délka přípravy 

Veterinářství 43-41-M/01 4 roky  

Agropodnikání 41-41-M/01 4 roky 

 

Tabulka č. 1c  

Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2020/2021 – pracoviště Hejnice 

 

Název oboru Kód oboru Délka přípravy 

Zahradník 41-52-H/01 3 roky  

Lesní mechanizátor  41-56-H/01 3 roky  

Zpracovatel dřeva 41-57-H/01 3 roky  
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy  

 

Tabulka č. 2  

Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích 

 

počet        
(přepočtení 

na plně 

zaměstnané) 

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 

51 let - 

důchodový 

věk 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 4,66 11,93 18,00 31,25 3,90 69,74 

z toho ženy 1,00 6,93 9,00 16,19 1,40 34,52 

 

Tabulka č. 3  

Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost  

 

Počet /přepočtení 

na plně 

zaměstnané/ 

Bez odborné 

kvalifikace 

Celkem 

69,75 10,86 80,61 

 

Z toho: Počet Z toho bez kval.  

výchovný poradce  4 0  

koordinátor informačních a komunikačních technologií 3  0  

koordinátor školního vzdělávacího 

programu 

1 0  

školní metodik prevence 3  0  

koordinátor environmentální výchovy 2 0  

 

 

Tabulka č. 4 

Přehled pracovníků domovů mládeže v přepočtených úvazcích  

 

Vychovatelé Asistenti pedagoga Ostatní Celkem 

6,00 0,00 2,00 8,00 

 

Tabulka č. 5 

Věková skladba nepedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích 

 

Věk < 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 let - 

důchodový 

věk 

důchodový 

věk 

celkem 

celkem 1,00 1,00 12,94 9,00 2,30 26,24 

z toho 

ženy 

0,00 1,00 10,94 8,00 1,80 21,74 
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Tabulka č. 6  

Mzdové podmínky zaměstnanců  

 2020/ 2021 

Fyzických/ přepočtených 

Celkový počet zaměstnanců 100 / 94,41 

Počet pedagogických pracovníků 72 / 68,67 

Průměrná výše měsíční mzdy pedagog.  prac. 44.163 

Průměrná výše měsíční mzdy nepedagog. zam. 25 088 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy 

ped. pracovníků 

3 878 

Průměrná výše nenárokových složek mzdy 

nep. zaměstnanců 

1 453 

         

Poznámky:  Nárokové složky mzdy - základní plat, příplatek za vedení, zvláštní osobní                             

                    příplatek, práce přesčas, další plat,  dělené směny, pohotovost 

                    Nenárokové složky mzdy - osobní příplatek, mimořádná odměna 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zvyšování kvalifikace – magisterský studijní program  1 osoby 

Zvyšování kvalifikace – bakalářský studijní program  0 osoba 

Studium pedagogiky       8 osob 

Průběžné vzdělávání – jazykové vzdělávání    0 osob 

Průběžné vzdělávání – nová maturita    0 osob 

Průběžné vzdělávání – odborné vzdělávání    28 osob 

Svářečská škola       3 osoby 

Vyučení v oboru       0 osob 

Autoškola, profesní průkaz      3 osoby 

Odpovědnost při výkonu práce - pedagog mezi paragrafy  62 osob 

Funkční studium       0 osob 

Školení I. pomoci       15 osob 
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4. Údaje o počtu žáků 

 

Tabulka č. 7  

Přehled o počtu žáků školy podle oborů vzdělávání a ročníků k 30. 9. 2020 – M 8 

  Ročník  

Kód 

oboru 

Název oboru 1. 2. 3. 4. Celkem 

2351E01 Strojírenské práce 10 6 8 x 24 

2351H01 Strojní mechanik 10 5 0 x 15 

2951E01 Potravinářská výroba 5 8 0 x 13 

2953H01 Pekař 6 8 3 x 17 

2956H01 Řezník - uzenář  4 4  2 x 10 

3667E01 Zednické práce 8 4 4  x 16 

3667H01 Zedník 0 0 0 x 0 

4151H01 Zemědělec - farmář 18 18 10 x 46 

4152H01 Zahradník 7 4 4 x 15 

4155H01 Opravář zemědělských strojů 21 14 7 x 42 

4156H01 Lesní mechanizátor 11 8 10 x 29 

4157H01 Zpracovatel dřeva 6 0 0 x 6 

6551E01 Stravovací a ubytovací služby 11 6 8 x 25 

6551H01 Kuchař – číšník  11 0 11 x 22 

6651H01 Prodavač 5 0 4 x 9 

7541E01 Pečovatelské služby 9 6 6 x 21 

1601M01 Ekologie a životní prostředí 0 0 0 0 0 

4141M01 Agropodnikání 17 0 0 6 23 

4341M01 Veterinářství 28 22 20 14 84 

6341M02 Obchodní akademie 13 12 6 11 42 

7541M01 Sociální činnost 13 13 11 17 54 

6441L51 Podnikání – denní 28 15 x x 43 

7541L51 Sociální činnost – forma dálková 37 0 0 x 37 

 Celkem 278 153 114 48 593 

Celkový počet žáků ve škole: 593 toho 336 dívek /žen/ a 257 chlapců /mužů/.  
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Tabulka č. 8 

Přijímací řízení 

Střední škola počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 330 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 90 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 301 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 39 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 14 

z toho vyřešeno autoremedurou 10 

z toho postoupeno krajskému úřadu 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 81 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 9 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 19 

Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

Domovy mládeže počet 

Počet podaných přihlášek do domova mládeže 111 

Počet přijatých žáků do domova mládeže 92 

 

Tabulka č. 9 

Rozhodnutí vydaná ředitelem školy – správní řízení 

 

Rozhodnutí: počet 

o přestupu z jiné SŠ 24 

o změně oboru vzdělání 13 

o přerušení vzdělávání 1 

o opakování ročníku 18 

o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 ŠZ 0 

o podmíněném vyloučení podle § 31 ŠZ 7 

o vyloučení podle § 31 ŠZ 0 

o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100 ŠZ 0 

o povolení individuálního vzdělávání žáka 20 

o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 

celkem 83 
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5 A. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy 

 

/Textová část/ 

 

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant nabízí žákům širokou škálu oborů vzdělávání. 

Žáci si mohou vybírat z technických, zemědělských, potravinářských a službových učebních 

oborů a ze studijních oborů zaměřených na ekologii a životní prostředí, zemědělství, 

veterinářství, ekonomiku a sociální činnost. Úspěšní absolventi učebních oborů mohou získat 

maturitní vysvědčení v nástavbovém studijním oboru. Škola je organizačně uspořádaná do tří 

samostatných pracovišť – Frýdlant – Bělíkova, Frýdlant – Zámecká a Hejnice. 

 

Hodnocení vyučování – pracoviště Frýdlant, Bělíkova 

 
Budovy školy, Bělíkova, Frýdlant 

 

Vzdělávací nabídka na pracovišti Frýdlant, Bělíkova má široké spektrum co do rozsahu 

a různosti oborů. Žáci si ve školním roce 2020/2021 mohli vybírat z 19 oborů, z toho byly 4 

studijní (forma denní) a 1 studijní (forma dálková), 8 oborů kategorie vzdělání H, 5 oborů 

kategorie vzdělání E a 1 kategorie vzdělání C. Žáci se ve školním roce 2020/21 vzdělávali 

v 16 oborech, z toho byly 3 studijní (forma denní), 1 studijní (forma dálková), 7 oborů 

kategorie vzdělání H a 5 oborů kategorie vzdělání E.  

Uchazeči mají rozdílnou úroveň předchozího vzdělání, proto při přijímacím řízení dochází 

velmi často k rozporům v přání žáků a rodičů (ctižádosti) a jejich výkonnosti (neodpovídá 

přáním). Toto se pak projevuje v zájmu o studium. Vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků 

na středních školách bylo problematické naplňování učebních oborů, proto bylo nutností 

zaměřit se na kvalitní zajišťování náborů a propagaci školy. Vzhledem k přísným covidovým 

pravidlům nemohly proběhnout Projektové dny pro 8. a 9. ročníky ZŠ, ale byly vytvořeny 

nové propagační materiály, vznikla virtuální prohlídka školy a probíhaly individuální 

prohlídky školy pro uchazeče. 
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Materiální vybavení 

Teoretická výuka probíhala ve stejných prostorách jako v předchozím školním roce (včetně 

multimediální učebny s interaktivní tabulí). V průběhu druhého pololetí byla provedena 

rekonstrukce prostor. Vznikly 2 nové učebny IT, jedna nová učebna a 2 kabinety. Počet 

učeben odpovídá potřebám výuky - co do jejich celkového počtu, tak i počtu míst (do 10 

pro malé skupiny a dělení, i nad 40 pro přednášky a kulturní akce). Všechny učebny jsou 

vybaveny sklokeramickými tabulemi, dataprojektory, 2 učebny mají interaktivní tabule. 

Všichni pedagogové jsou vybaveni notebooky, což vedlo ke zkvalitnění výuky. Učitelé 

využívají k výuce formu prezentací, které poskytují žákům ke studiu. K výuce tělesné 

výchovy je využíváno venkovní sportoviště a vlastní tělocvična.  

 

Vzdělávací proces 

Všechny studijní a učební obory jsou vyučovány podle schválených ŠVP. Učivo je nutno 

přizpůsobovat kvalitě uchazečů a výstupy (maturitní a závěrečné zkoušky) odpovídají 

výkonnostní úrovni žáků. Nedílnou součástí výuky jsou také odborné praxe a spolupráce 

s odborným výcvikem. 

Od října 2020 do května 2021 byla běžná výuka nahrazena distanční výukou kvůli opatřením 

MŠMT v souvislosti s epidemií covidu. V tomto období probíhala příprava pracoviště 

na sloučení teoretické výuky pracoviště Frýdlant Bělíkova a pracoviště Hejnice. 

Distanční výuka probíhala na pracovišti Bělíkova podle upravených rozvrhů s postupným 

náběhem on-line výuky prostřednictvím aplikace Teams. Studijní materiály byly zasílány 

žákům také prostřednictvím systému Edookit. Po návratu prezenční výuky začala 

na pracovišti Bělíkova i výuka oborů Lesní mechanizátor, Zahradník a Zpracovatel dřeva. 

Během školního roku byla zahájena úprava Školních vzdělávacích programů podle nově 

vydaných Rácových vzdělávacích programů. 

 

Hodnocení odborné praxe na pracovišti Bělíkova, Frýdlant 

Žáci studijních oborů Sociální činnost, Obchodní akademie, Podnikání, Ekologie a životní 

prostředí a Sociální činnost – dálková forma mají ve svém studijním plánu zařazen předmět 

Odborná praxe. Žáci oboru Sociální činnost mají odbornou praxi zařazenou do každého 

ročníku. Po dobu tří týdnů (u dálkové formy v rozsahu jednoho týdne) navštěvují 

a vykonávají činnosti v různých organizacích. Získávají dovednosti a znalosti u následujících 

sociálních partnerů: Domov U Spasitele Frýdlant, Dětský domov Frýdlant, MěÚ Frýdlant, OÚ 

Višňová, MěÚ Raspenava, MěÚ Nové Město pod Smrkem, OÚ Bulovka, OÚ Kunratice, 

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, Domov Raspenava, Domov seniorů Františkov 

– Liberec, ZŠ a MŠ Frýdlant, Hejnice, Raspenava, Nové Město p/S, Kunratice, Jindřichovice 

p/S, Habartice, ZŠ a MŠ pro tělesně postižené v Liberci, MŠ Pohoda Jablonec n/N. Žáci 

při odborné praxi mají velmi dobré podmínky pro plnění odborných témat školního 

vzdělávacího programu. Dostanou se do různých prostředí sociální sféry a mnohdy si 

na těchto pracovištích zajišťují i prázdninové brigády. Na závěr odborné praxe žáci 

zpracovávají závěrečnou práci. 

Žáci oboru Obchodní akademie mají odbornou praxi zařazenou do každého ročníku. Žákům 

byla zajištěna Odborná praxe v prvním ročníku na pracovištích SŠHL Frýdlant, ve vyšších 

ročnících navštěvují sociální partnery: Česká spořitelna, a.s., Folda s.r.o., Cube CZ s.r.o. 
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Hejnice Ferdinandov, Obecní úřad Višňová, Pohřební služba Frýdlant, Obecní úřad Černousy, 

Obecní úřad Bulovka, Jizerskohorská strojírna spol. s.r.o., HaB stavební práce s.r.o. Žáci 

oboru Podnikání absolvují odbornou praxi v rozsahu dvou týdnů za dobu studia v druhém 

ročníku. Navštěvují firmy, které sami oslovili a zajistili si odbornou praxi na základě svého 

zájmu. Jedná se o soukromé podniky. Zde získávají poznatky z různých sfér vedení a provozu 

podniku. Mezi sociální partnery v této oblasti patří společnosti Formcad s.r.o Frýdlant, PKH 

holding cz s.r.o. Praha, Zdeněk Novák Bílý Kostel nad Nisou, TRW AUTOMOTIVE CZECH 

s.r.o. Jablonec, Magna Exteriors s.r.o. Liberec, Damino cz s.r.o. Frýdlant, Favier Trade s.r.o. 

Habartice, Tomáš Turský Raspenava, Bowling club a bar Frýdlant, Terra Felix s.r.o. Frýdlant, 

Kadeřnictví Jana Liberec, Titan Multiplast s.r.o. Smržovka, Folda s.r.o. Frýdlant. Na závěr 

odborné praxe žáci zpracovávají závěrečnou práci. 

 

Oblast ICT - pracoviště Frýdlant, Bělíkova, Zámecká 

Pracoviště Bělíkova bylo na jaře 2021 vybaveno novým výkonným fyzickým serverem Dell 

PowerEdge T640, na kterém je vytvořeno více virtuálních serverů pro jednotlivé činnosti. 

Server slouží jak pro pracoviště Bělíkova, tak pro pracoviště Zámecká. Napájení serveru je 

zálohováno výkonným UPS. Datová oblast serveru je zálohována každou noc na NAS 

Synology se 4 disky zapojenými do diskového pole. Spolu s tímto serverem byla instalována 

brána pro přístup k internetu s aktivním filtrem obsahu. Byly také vyměněny klíčové switche 

ve školní síťové infrastruktuře.  

V září 2020 byly do provozu uvedeny 2 nové počítačové učebny s kompletní síťovou 

infrastrukturou a žákovskými notebooky. Využití učeben ale bylo od října omezeno 

po zavedení protiepidemických opatření proti šíření onemocnění covid 19. 

Počítače pro výuku jsou nyní na budově Bělíkova soustředěny ve čtyřech učebnách: 

a) Učebna B306 – 16 žákovských NTB a jeden učitelský počítač 

b) Učebna B308 – 24 žákovských NTB a jeden učitelský počítač 

c) Učebna B320 – 12 žákovských počítačů a 1 učitelský počítač.  

d) Učebna B332 – 20 žákovských počítačů a 2 učitelské počítače. 

Ve všech učebnách jsou na stropě osazeny dataprojektory a z nich je promítán obraz 

z učitelského počítače pro zvýšení názornosti probíraných témat. 

Žákovské NTB v učebnách B306 a B308 pracují s CPU Intel Pentium 4417u, 4 GB RAM, 

SSD 512 GB a jsou osazeny 15,6“ displejem s full HD rozlišením. Tato konfigurace 

umožňuje svižnou práci se všemi používanými aplikacemi. 

V učebně B320 pracuje 12 žákovských PC s procesory Intel 6. generace, 4 GB RAM 

a magnetickými pevnými disky. PC jsou doplněna monitory s velikostí 17“. Učitelský PC je 

navíc doplněn SSD diskem pro OS, aby vyhověl rychlému přepínání účtů mezi jednotlivými 

vyučujícími.  

V učebně B332 je 14 PC pořízených na sklonku roku 2018, s procesory Intel 7. generace, 4 

GB RAM a SSD disky. Tyto počítače jsou doplněny monitory 23“ s IPS panely. 

Na zbývajících šesti počítačích z roku 2014 jsou užívány systémové SSD disky a magnetické 

disky pro data. K zobrazení využívají monitory o velikosti 19“. Na všech počítačích je 

provozován OS Windows 10 Pro v nejnovějších verzích. Všechny učebny tak plně vyhovují 

požadavkům výuky. 

Všichni učitelé jsou vybaveni NTB nebo stolním počítačem v kabinetě a pracují na svých 

uživatelských účtech. Tisk dokumentů je řešen centrálně na multifunkční zařízení Ricoh 
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ve sborovně. Z tohoto zařízení lze také skenovat potřebné materiály do e-mailových schránek 

jednotlivých vyučujících. Pro potřeby vyučujících jazyků je využívána ještě výkonná síťová 

multifunkční tiskárna Canon v kabinetu 211, kterou učitelé z kabinetů 211 a 212 sdílejí.  

Centrum odborné výchovy je propojeno optickým kabelem s přístupovou internetovou bránou 

školy a osazeno 4 Wi-Fi prvky, které tak byly zapojeny do stávající školní Wi-Fi sítě. 

Zároveň je kancelář UOV doplněna dostatečně výkonným PC s multifunkční tiskárnou. 

Wi-Fi síť školy zahrnuje pracoviště Bělíkova, Zámecká, DM Bělíkova a COV. Všech 38 

Access Pointů Wi-Fi sítě je zaintegrováno do jediného kontroléru, který umožňuje dohled 

nad jejich funkčností a zatížením. 

Výuka v budově Zámecká je soustředěna do učebny Z218. Zde pro výuku slouží 6 počítačů 

s procesory Intel 7. generace a dále pak 16 počítačů s procesory Intel 5. generace. Všechny 

počítače jsou osazeny 4 GB RAM a magnetickými disky.  K zobrazení pak na všech PC 

slouží monitory o velikosti 22“. Učitelský PC je navíc doplněn SSD diskem, aby se urychlil 

start systému při přepínání účtů jednotlivých vyučujících. 

Audiovizuální vybavení 

V šestnácti učebnách pracoviště Bělíkova a ve většině učeben pracoviště Zámecká jsou 

namontovány dataprojektory. Využití projektorů během školního roku činí řádově stovky 

hodin. Část z těchto učeben je doplněna ozvučením. Celá instalace v učebně je vždy 

soustředěna do jednoho přípojného místa v blízkosti katedry učitele. Ve třech učebnách jsou 

umístěny interaktivní tabule. 

Hodnocení 

Vybavení ICT je dobré. V následujících obdobích bude třeba řešit: 

 dokončení Wi-Fi připojení pro suterén bloku S01 

 zvýšení propustnosti sítě v bloku S01 

 obměnu NTB pro pedagogický sbor 

 

Hodnocení odborného výcviku na pracovišti Bělíkova, Frýdlant 

Výuka odborného výcviku ve školním roce 2020–2021 byla silně poznamenána druhou vlnou 

epidemie Covid – 19 a mimořádnými opatřeními vydanými MŠMT ČR a MZ ČR. Distanční 

vzdělávání, vyhlášené MŠMT v polovině října, bylo přerušeno krátkým obdobím prezenčního 

vzdělávání od posledního listopadového týdne do vánočních prázdnin, a skončilo teprve 

v posledním dubnovém týdnu, kdy žáci mohli při dodržení protiepidemiologických opatření 

školu opět navštěvovat osobně. Tato situace se samozřejmě velmi negativně projevila nejen 

přímo v odborném výcviku, kde výuka některých témat musela být zredukována na minimum 

nebo přesunuta do dalšího školního roku, ale i v pořádání tradičních školních akcí, z nichž 

naprostá většina byla zrušena.  

Provoz jednotlivých úseků odborného výcviku se ale nezastavil ani v době distančního 

vzdělávání žáků. Učitelé průběžně zajišťovali plnění zakázek sociálních partnerů, výrobu 

a prodej potravinářských výrobků na pracovišti „B“ i péči o zvířata a pozemky na školním 

hospodářství. Významně se podíleli také na stěhování teoretické výuky z pracoviště Hejnice 

na pracoviště Bělíkova, na přesunu odborného výcviku oboru Zahradník na pracoviště 

Zámecká, na přípravě nové rukodílny a šaten učebního oboru Lesní mechanizátor v horních 

dílnách pracoviště Hejnice i na zvelebování okolí školy.  

V souvislosti se změnou financování škol a se zvýšeným počtem žáků v některých učebních 

oborech bylo ve školním roce 2020/2021 přijato pět nových odborně kvalifikovaných učitelů 
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odborného výcviku, kteří svými zkušenostmi z praxe významně přispěli k dalšímu zkvalitnění 

výuky odborného výcviku. Všichni tito učitelé si v průběhu školního roku doplňovali své 

vzdělání pedagogickým studiem.  

 

Učební obor Kuchař – číšník, Stravovací a ubytovací služby 

Výuka odborného výcviku v učebních oborech Kuchař – číšník a Stravovací a ubytovací 

služby je vedena podle platných ŠVP odborného výcviku daného oboru.  

Odborný výcvik těchto učebních oborů probíhal na školních pracovištích – v prostorách 

školní kuchyně a jídelny, ve cvičné kuchyni, ve výdejně na gymnáziu Frýdlant, ve školní 

kuchyni pracoviště Hejnice a na smluvních pracovištích (Mezinárodní centrum duchovní 

obnovy Hejnice, restaurace Zelený strom v Lázních Libverda, restaurace Dělnický dům Nové 

Město pod Smrkem, centrum Babylon Liberec). 

Na školních pracovištích probíhala výuka odborného výcviku žáků pod vedením učitelů OV, 

na smluvních pracovištích pod vedením pověřených instruktorů. V uplynulém školním roce 

žáci pod vedením učitelů odborného výcviku zajistili po materiální i personální stránce 

několik akcí (den Regionálních potravin Libereckého kraje, řemesla nejsou OUT). Jednalo se 

převážně o akce pořádané v podzimních měsících, kdy byla epidemiologická situace v České 

republice ještě v pořádku.  

V důsledku závažné epidemiologické situace v České republice a následném uzavření škol 

v průběhu celého školního roku 2020/2021 byla řada plánovaných akcí, soutěží a přehlídek 

zrušena. Vyjmenujme namátkou některé z nich:  

Nebyl pořádán druhý ročník školní akce GASTRODEN SŠHL Frýdlant, vánoční akademie, 

vánoční sklářské trhy v Heřmanicích. Dále se neuskutečnily výměnné denní projekty 

s partnerskou školou z německé Žitavy. Nebyly pořádány tradiční soutěže „Barvy jara“   

v Lomnici nad Popelkou a „Šikovné ruce“ v Liberci, kterých se pravidelně účastníme. 

 

Učební obory Pekař, Řezník – uzenář, Prodavač 

Výuka odborného výcviku je ve všech ročnících vedena podle platných školních vzdělávacích 

programů. Odborný výcvik byl zajišťován na vlastním a smluvním pracovišti. Technické 

vybavení školního pracoviště umožňuje plnění vzdělávacích plánů všech potravinářských 

oborů.  

Řezník – uzenář 

Užívá pro odborný výcvik Školní závod Jatka - Miroslav Prošek se sídlem ve Frýdlantu 

a školní řeznickou a uzenářskou dílnu na školním pracovišti „B“ v centru města Frýdlant. 

Žáci 3. ročníku prošli týdenní praxí při porcování drůbeže ve firmě Folda s.r.o. 

 

Pekař a Prodavač 

Odborný výcvik oborů probíhal pouze na školním pracovišti „B“ v centru města Frýdlant, kde 

se nachází školní prodejna a pekařská dílna. 

 

Pečovatelské práce 

Odborný výcvik probíhal na smluvním pracovišti „Domov U Spasitele“ pod vedením učitelky 

odborného výcviku. Na tomto pracovišti mají kompletní zázemí pro plnění ŠVP od péče 

o klienty, práci v prádelně až po přípravu pokrmů v kuchyni. 
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Učitelé odborného výcviku a žáci všech učebních oborů: Kuchař – číšník, Pekař, Řezník – 

uzenář, Prodavač, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby se podílejí na všech 

společenských akcích souvisejících nejen s chodem školy a její propagací, ale i na akcích 

pořádaných městem Frýdlant, Agrární komorou či Regionální agrární radou Libereckého 

kraje.  Pravidelná je účast na akcích Semilský pecen, Den regionálních potravin, Řemesla 

nejsou OUT, Hejnický dřevorubec, Svatohubertské slavnosti, vánoční trhy, velikonoční trhy. 

 

Učební obory Opravář zemědělských strojů, Strojní mechanik, Technické služby 

v autoservisu 

Výuka všech tří strojírenských oborů školy probíhala v nové moderně vybavené budově dílen 

COV. Žáci prvních ročníků prováděli ruční práce při zpracování kovů v rukodílně a v závěru 

školního roku se v kovárně COV učili tvářet kovy za tepla. Žáci vyšších ročníků už podle 

školního vzdělávacího programu absolvovali specializovaná témata strojního obrábění kovů 

a svařování a plnili i další témata, jako jsou údržby a opravy strojů. Výuka svařování byla 

zaměřena především na žáky třetích ročníků tak, aby složili svářečské zkoušky ještě 

před závěrečnými zkouškami a mohli tak do praxe nastoupit s plnou kvalifikací. Tím ale 

došlo ke skluzu ve výuce svařování žáků druhých ročníků, který bude nutné dohnat v dalším 

školním roce. K dalšímu zkvalitnění výuky strojnických oborů došlo přijetím dvou nových 

učitelů odborného výcviku, kteří mají nejen odpovídající kvalifikaci, ale i mnoholeté 

zkušenosti z praxe. Díky tomu došlo k dalšímu rozvoji spolupráce se sociálními partnery, jako 

je ZF Automotive Czech s.r.o. Frýdlant, kde žáci oboru Strojní mechanik vykonávali 

individuální praxe, nebo Lesy ČR a MÚ Frýdlant, pro které žáci oboru Technické služby 

v autoservisu prováděli pravidelné technické kontroly, údržbu a opravy motorových vozidel. 

Žáci učebního oboru Opravář zemědělských strojů prováděli v rámci odborného výcviku 

údržbu a opravy zemědělských strojů pro učební obor Zemědělec – farmář i pro soukromé 

zemědělce a zemědělské firmy.  

 

 

 

 

 

  

V době, kdy byla žákům nařízena distanční výuka a jejich osobní přítomnost ve škole byla 

zakázána, prováděli sjednané údržby a opravy zemědělské techniky, školních vozidel 

i vozidel sociálních partnerů učitelé odborného výcviku. Ti se podíleli také na stěhování 

školního vybavení z pracoviště Hejnice do Frýdlantu.  

 

Učební obor Zemědělec-farmář 

Zázemí pro výuku učebního oboru Zemědělec – farmář doznalo ve školním roce velkých 

pozitivních změn. Od února 2021 získala škola do své péče více než 42 hektarů zemědělské 
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půdy, na které hospodaří výhradně žáci a učitelé zemědělských oborů školy. Na 21 hektarech 

orné půdy tak mohou prakticky nacvičovat veškeré polní práce od zpracování půdy přes 

zakládání porostů a jejich ošetřování až po sklizeň a na dalších 21 hektarech luk a pastvin péči 

o trvalé travní porosty. Škola se také zapojila do projektu pro zachování genetických zdrojů 

a v červnu zakoupila pět čistokrevných jalovic plemene Česká červinka. Ty budou tvořit 

základ školního stáda, zařazeného v kontrole užitkovosti, o které se budou starat žáci 

a přispějí tak k zachování tohoto původního českého plemene.      

Zlepšilo se i materiální vybavení zemědělských oborů. V posledním roce trvání projektu 

Centra odborné přípravy bylo z prostředků MZ ČR a Krajského úřadu Liberec pořízeno osm 

nových strojů, které přispějí k dalšímu zkvalitnění praktické výuky. Kromě péče o pozemky 

a zvířata na školní farmě vykonávali žáci individuální praxe na mnoha smluvních 

pracovištích. V období hlavních prázdnin absolvovali všichni budoucí farmáři týden 

prázdninové praxe tak, aby získali zkušenosti s pracemi v hlavní zemědělské sezóně 

při sklizni plodin a přípravě půdy pro ozimy. 

Plánované akce, kterých se žáci oboru Zemědělec – farmář každoročně účastní, byly z důvodu 

epidemiologické situace téměř všechny zrušeny. Jedinou výjimkou byla akce Řemesla nejsou 

OUT na libereckém Náměstí E. Beneše, kde se žáci začátkem školního roku prezentovali 

s modelem krávy Agnes, poznáváním plodin a semen i dalšími aktivitami.   

Problémem odborného výcviku oboru Zemědělec – farmář je v současné době nedostatek 

skladovacích kapacit pro sklizené zemědělské plodiny a problém nedostatku krytých prostor 

pro parkování zemědělských strojů na Školním statku Frýdlant p. o. Tento problém by měla 

vyřešit plánovaná rekonstrukce statku, která je nyní ve fázi přípravy projektu.  

            

 

Učební obor Zednické práce 

Přestože je na trhu práce o kvalifikované pracovníky stavebních oborů velký zájem a Krajský 

úřad LK podporuje obor Zednické práce stipendijním programem, potýká se s dlouhodobým 

nízkým zájmem uchazečů. Odborný výcvik oboru probíhal jednak na smluvním pracovišti 

v Řasnici, kde žáci nacvičovali své praktické dovednosti při rekonstrukci kravína, jednak 

na školních pracovištích Zámecká a Hejnice.  V Hejnicích prováděli stavební úpravy 

při přípravě nové dílny pro obor Lesní mechanizátor a procvičili si i práci se sádrokartonem 

při konstrukci stropního podhledu v rekonstruovaných šatnách. Na pracovišti Zámecká se 

podíleli na přípravě zázemí pro učební obor Zahradník – rekonstruovali šatny, usazovali 

obrubníky na výukové zahradě a v rámci závěrečných zkoušek vytvořili chodník ze zámkové 

dlažby.  
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Učební obor Zahradník 

Na začátku školního roku 2020–2021 probíhal odborný výcvik v dílnách a na pozemcích 

pracoviště Hejnice, kde se žáci pečovali o školní park i o zelinářskou a květinářskou zahradu. 

V rámci odborného výcviku vyráběli vazačské výrobky pro Svátek zesnulých a po krátké 

přestávce kvůli distanční výuce i adventní a vánoční vazby. V krátkém období rozvolnění 

proticovidových opatření po začátku školního roku se podíleli na přípravě Mezinárodní 

výstavy jiřinek a soutěže v aranžování a vazbě květin pro žáky zahradnických škol v Klášteru 

Hejnice. Soutěže na téma „Vinobraní s jiřinkami“, které se zúčastnily zahradnické školy 

z celé České republiky, se zúčastnilo i družstvo našich žáků, které získalo prvenství v úkolu 

„Závěsný hrozen“ a celkově obsadilo 4. místo.  

Po vyhlášení distančního vzdělávání žáků v prosinci bylo rozhodnuto o tom, že pracoviště 

odborného výcviku bude v jeho průběhu přesunuto do Frýdlantu na pracoviště Zámecká 

a výuka po zahájení prezenčního vzdělávání bude probíhat už na novém pracovišti. 

Na pracovišti Zámecká byly pro obor Zahradník vyhrazeny dvě dílny, sklad materiálu, 

kancelář, garáž pro uskladnění techniky a prostory pro šatny a sociální zařízení. Pro pěstování 

rostlin zde budou zahradníci využívat školní zahradu s nově postaveným polykarbonátovým 

skleníkem. Zařízení z pracoviště Hejnice bylo postupně přesunuto na nové pracoviště a žáci 

se po dubnovém návratu do školy v nových dílnách věnovali nácviku vegetativního množení 

rostlin a dalším tématům, ale především úpravám okolí pracoviště Zámecká. Ve školní 

zahradě připravovali záhony a vysazovali letničky pro sušení i řez, trvalky a zeleninu. 

Do skleníku vysázeli plodové zeleniny a v těsném okolí školní budovy založili naučné 

květinové záhony se širokým sortimentem květin i okrasných keřů. V závěru hlavních 

prázdnin absolvovali žáci týdenní prázdninovou praxi, při které prováděli údržbu parkových 

úprav v okolí školy, ošetřování a sklizeň plodů a připravovali výzdobu pro krajské dožínky 

v Liberci. 
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Hodnocení vyučování ve školním roce 2020/2021 - pracoviště Hejnice 

 

 

Budova školy v Hejnicích 

 

Hodnocení teoretického vyučování ve školním roce 2020/2021 - pracoviště Hejnice 

Na pracovišti Hejnice se ve školním roce 2020/2021 vzdělávali žáci v oborech Lesní 

mechanizátor, Zahradník, Zpracovatel dřeva.  

1. ročník LZ1 (LM, ZA, ZD) 

2. ročník LZ2 (LM, ZA)  

3. ročník LZ3 (LM, ZA)  

Obory byly vyučovány podle schválených ŠVP. Ve školním roce 2020/2021 byl pedagogický 

sbor pracoviště Hejnice tvořen pěti kmenovými pracovníky. Teoretické vyučování pomáhali 

zajišťovat dva pedagogové z pracoviště Bělíkova a jeden externí pedagog. 

Pro pedagogy teorie se i v tomto školním roce pořizovaly požadované učební pomůcky, 

převážně odborná literatura. Pokračoval i pravidelný odběr odborných časopisů, který pomáhá 

vyučujícím v přístupu k aktuálním informacím z jejich oboru. Pro výuku předmětu 

Informační a komunikační technologie byla na pracovišti Hejnice vybavena učebna výpočetní 

techniky, kterou využívali i vyučující dalších předmětů, a to všeobecně vzdělávacích 

i odborných. Všichni pedagogičtí pracovníci pracoviště byli vybaveni notebookem, ve třídách 

měli k dispozici interaktivní tabule a dataprojektory. 

Během školního roku neměli žáci možnost účastnit se akcí, které škola obvykle pořádá, a to 

z důvodu přerušení prezenční výuky, která byla od října 2020 do května 2021 nahrazena 

distanční výukou kvůli opatřením MŠMT v souvislosti s epidemií covidu. 

Distanční výuka probíhala na pracovišti Hejnice podle upraveného rozvrhu. Pedagogičtí 

pracovníci zajišťovali výuku nejprve pomocí zadávání úkolů přes společné emaily, později 

on-line prostřednictvím aplikace Teams buď z domova, nebo z pracoviště. Během 

jednotlivých fází rozvolňování pak bylo umožněno žákům na základě pokynů MŠMT účastnit 

se individuálních konzultací, zejména šlo o přípravu na ZZ. 

Během období online výuky probíhalo stěhování veškerého vybavení a zařízení pracoviště 

Hejnice na pracoviště Frýdlant, Bělíkova. Zde našli pedagogové potřebné zázemí 

pro zajišťování výuky online. Od května 2021 zde již probíhala i výuka prezenční všech tří 

oborů. Závěrečné zkoušky v červnu proběhly také ve Frýdlantu. 
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Oblast ICT  - pracoviště Hejnice 

 Celá školní budova byla zasíťována pomocí sítě Wifi. 

 Pracoviště bylo vybaveno serverem s OS WinServer2012R2, server Bakaláři nainstalován 

na virtuální server. 

 Data pracovníků školy se zálohovala na server (složka Dokumenty) a na NAS. 

 Učebna PC byla vybavena 13 notebooky s OS Win10, 11 PC s OS Win7,  

 Pracovníci školy jsou vybaveni notebooky. 

 Všechny kmenové učebny byly vybaveny pevným dataprojektorem, 3 učebny vybaveny 

interaktivní tabulí. 

 El. pošta funguje v jednotném systému Office365. 

 Žáci školy mají jednotné školní mailové schránky v Office365. 

 U PC, kde to technické parametry dovolují, je prováděna změna OS Win7 na Win10 

v rámci školní multilicence.   

 

Hodnocení odborného výcviku – pracoviště Hejnice 

Učební obor Zahradník 

Na začátku školního roku 2020–2021 probíhal odborný výcvik v dílnách a na pozemcích 

pracoviště Hejnice, kde se žáci pečovali o školní park i o zelinářskou a květinářskou zahradu. 

V rámci odborného výcviku vyráběli vazačské výrobky pro Svátek zesnulých a po krátké 

přestávce kvůli distanční výuce i adventní a vánoční vazby. V krátkém období rozvolnění 

proticovidových opatření po začátku školního roku se podíleli na přípravě Mezinárodní 

výstavy jiřinek a soutěže v aranžování a vazbě květin pro žáky zahradnických škol v Klášteru 

Hejnice. Soutěže na téma „Vinobraní s jiřinkami“, které se zúčastnily zahradnické školy 

z celé České republiky, se zúčastnilo i družstvo našich žáků, které získalo prvenství v úkolu 

„Závěsný hrozen“ a celkově obsadilo 4. místo.  

Po vyhlášení distančního vzdělávání žáků v prosinci bylo rozhodnuto o tom, že pracoviště 

odborného výcviku bude v jeho průběhu přesunuto do Frýdlantu na pracoviště Zámecká 

a výuka po zahájení prezenčního vzdělávání bude probíhat už na novém pracovišti. 

Na pracovišti Zámecká byly pro obor Zahradník vyhrazeny dvě dílny, sklad materiálu, 

kancelář, garáž pro uskladnění techniky a prostory pro šatny a sociální zařízení. Pro pěstování 

rostlin zde budou zahradníci využívat školní zahradu s nově postaveným polykarbonátovým 

skleníkem. Zařízení z pracoviště Hejnice bylo postupně přesunuto na nové pracoviště a žáci 

se po dubnovém návratu do školy v nových dílnách věnovali nácviku vegetativního množení 

rostlin a dalším tématům, ale především úpravám okolí pracoviště Zámecká. Ve školní 

zahradě připravovali záhony a vysazovali letničky pro sušení i řez, trvalky a zeleninu. 

Do skleníku vysázeli plodové zeleniny a v těsném okolí školní budovy založili naučné 

květinové záhony se širokým sortimentem květin i okrasných keřů. V závěru hlavních 

prázdnin absolvovali žáci týdenní prázdninovou praxi, při které prováděli údržbu parkových 

úprav v okolí školy, ošetřování a sklizeň plodů a připravovali výzdobu pro krajské dožínky 

v Liberci. 

Učební obor Zpracovatel dřeva 

Výuka odborného výcviku probíhala v truhlářské dílně, vybavené jak nářadím pro ruční 

opracování dřeva, tak dřevoobráběcími stroji, a v pilnici na pracovišti Hejnice.  
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Protože druhý ani třetí ročník oboru nebyl v tomto školním roce otevřen, probíhala zde výuka 

pouze prvního ročníku. Žáci zejména nacvičovali v rukodílně práci s ručním nářadím.   

 

Učební obor Lesní mechanizátor 

Učební obor Lesní mechanizátor byl ve školním roce 2020–2021 v odborném výcviku 

vyučován ve všech třech ročnících na pracovišti Hejnice a na smluvním pracovišti VLS 

Chlum. Žáci prvního ročníku procvičovali především témata věnovaná práci s ručním 

nářadím, žáci druhého ročníku se věnovali nácviku prací s řetězovou motorovou pilou 

a křovinořezem. Výuka odborného výcviku žáků třetího ročníku byla zaměřena 

na zdokonalování dovedností při práci s motorovou pilou při těžbě dřeva a dovedností 

při soustřeďování dřeva na odvozní místo pomocí mechanizačních prostředků a na přípravu 

k závěrečným zkouškám. Z tradičních akcí, kterých se obor Lesní mechanizátor každoročně 

účastní nebo je pořádá, se v tomto školním roce žádná neuskutečnila. 

 

              

Autoškola 

Počet žáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny „B“ 

 58 žáků, počet hodin výuky praktické jízdy 1624 hodin, počet hodin výuky praktické 

údržby 116 hodin 

Počet žáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny „C“ 

 C-18 žáků, počet hodin výuky praktické jízdy 324 hodin, počet hodin výuky praktické 

údržby 72 hodin 

Počet žáků přihlášených k získání řidičského průkazu skupiny „T“ 

 47 žáků, počet hodin výuky praktické jízdy 987 hodin, počet hodin výuky praktické 

údržby 376 hodin 

 Celkem praktických jízd 2935 hod. Celkem praktické údržby 564 hod.  

 Celkem zdravovědy 36 hod.  

 Celkem autoškola 3535 hod., z toho zbývá 240 hod. pro školní rok 2021/2022 

z důvodu covidové epidemie a přerušení výuky. 

 

Svářečská škola 

 Počet kurzů ZK (základní kurz) a ZP (zaškolený pracovník) 4/1 

 Počet absolventů (vyhověl): 19/2 

 Pravidelná školení a přezkoušení svářečů dle ČSN 050601 

 Počet absolventů (vyhověl): 15 

Pozn. IWP (učitelé svařování) se účastnili pravidelného přezkoušení v rámci odborné 

způsobilosti cws-anb u zkušební or. Domzo 13 s.r.o. v České Třebové. 
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Hodnocení teoretického a praktického vyučování, Pracoviště Zámecká, Frýdlant 

 

Budova školy pracoviště Zámecká 

Teoretické vyučování 

Na pracovišti Zámecká se ve školním roce 2020/2021 vzdělávali žáci v oborech Veterinářství 

a Agropodnikání. Oba obory byly vyučovány podle schválených ŠVP. 

 

 

Personální zabezpečení pracoviště 

Pedagogický sbor tvořilo na začátku školního roku osm kmenových pracovníků, kteří 

zajišťovali výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, a dva odborníci z praxe 

po výuku včelařství a odborných předmětů oboru veterinářství.   

Na konci 2. pololetí odešel vyučující tělesné výchovy a odborník z praxe – vyučující 

odborných předmětů patologie a nemoci zvířat. 

 

Vzdělávání pedagogů 

Vyučující oborných předmětů Ing. Karel Mařík pokračoval ve studiu DPS na TU v Liberci, 

Ing. Petra Šímová a Ing. Barbora Kracíková dokončili v srpnu 2021 DPS na NPI Liberec. 

 

Materiální vybavení 

Všeobecně vzdělávací předměty jsou na pracovišti Zámecká vyučovány v kmenových 

učebnách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi, promítacími plátny a dataprojektory. 

Většina učeben je doplněna ozvučením. Výuka odborných předmětů probíhá v učebnách 

vybavených potřebnými pomůckami pro výuku: pitevna, učebna chovu zvířat, učebna ICT 

a učebna pro výuku německého jazyka. 

 

Teoretické vzdělávání 

Během školního roku neměli žáci oborů Agropodnikání a Veterinářství možnost zúčastnit se 

mnoha akcí, které škola obvykle pořádá, a to z důvodu přerušení denní výuky, která byla 
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od října 2020 do května 2021 nahrazena distanční výukou kvůli opatřením MŠMT 

v souvislosti s epidemií covidu. 

Distanční výuka probíhala na pracovišti Zámecká podle upraveného rozvrhu. Pedagogičtí 

pracovníci zajišťovali výuku on-line prostřednictvím aplikace Teams buď z domova, nebo 

z pracoviště. Během jednotlivých fází rozvolňování pak bylo umožněno žákům na základě 

pokynů MŠMT účastnit se výuky předmětu učební praxe. 

Ve spolupráci s Goethe-institut, firmou CiS a společností Tandem pokračovala škola 

v projektu jazykových animací německého jazyka i v době distanční výuky, a to on-line 

formou. V rámci distanční výuky byl kladen důraz na přípravu závěrečného ročníku 

k maturitní zkoušce, a to jak v rámci distanční výuky, tak pomocí konzultací pro jednotlivce, 

pokud to bylo rozhodnutím MŠMT umožněno. 

 

Praxe žáků oboru Agropodnikání 

Praktické vyučování studijního oboru Agropodnikání bylo v souladu se školním vzdělávacím 

programem realizováno jednak formou učební praxe, zařazené v týdenním vyučovacím 

rozvrhu a vyučované skupinově, a dále formou odborné praxe, kterou žáci vykonávali 

individuálně v týdenních blocích na základě smlouvy v soukromých zemědělských podnicích 

nebo na školní zemědělské naučné stezce a školní farmě.   

V rámci učební praxe se žáci prvního ročníku seznámili s činností školní meteorologické 

stanice a především pečovali o naučnou zemědělskou stezku. Zde prakticky nacvičovali práci 

s ručním nářadím – připravovali půdu pro výsev plodin, vysévali plodiny ručním secím 

strojkem, drátkovali a zaváděli chmel, okopávali a pleli plodiny a udržovali okolní trávník. 

Na školní farmě se pak učili správně a bezpečně zacházet s hospodářskými zvířaty. Žáci 

čtvrtého ročníku se seznamovali s agendou zemědělského podniku - povinnou agronomickou 

i zootechnickou dokumentací a postupem při vyřizování žádostí o dotace. Na školní farmě 

prakticky nacvičovali práci se zemědělskými stroji, posuzovali zdravotní stav a prováděli 

preventivní zdravotní zákroky u hospodářských zvířat. 

Odborná praxe žáků čtvrtého ročníku v důsledku vyhlášení distanční výuky v tomto školním 

roce nemohla být realizována. Žáci prvního ročníku odbornou praxi absolvovali formou 

týdenní prázdninové praxe většinou v různých soukromých zemědělských podnicích v místě 

bydliště. Část žáků, kteří tuto možnost neměli, vykonávala praxi na školní farmě. Zde se 

věnovali běžné péči o hospodářská zvířata a prakticky si vyzkoušeli také stavbu naháněcí 

ohrady na pastvině a asistenci při zjišťování březosti a inseminaci krav. V rostlinné výrobě 

pečovali hlavně o pastevní areály, kde stavěli nové ohrady, ručně přesekávali nedopasky, 

kontrolovali a udržovali elektrický ohradník. Vzhledem k dlouhodobě deštivému počasí 

a zpoždění vegetace bohužel nemohl být splněn hlavní cíl prázdninové praxe – účast žáků 

na sklizni plodin. 

Příběhy našich sousedů – Post Bellum 

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum, kterého se 

zúčastnili žáci třídy AV1. Ti se za doprovodu svých učitelů stali rozhlasovými 

dokumentaristy.  Měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat 

fotografie a nakonec vytvořit rozhlasovou, reportáž či dokument.  Deset studentů ze třídy 

AV1, kteří se projektu zúčastnili, nakonec vystoupilo před publikem na nádvoří frýdlantské 

radnice a výsledky své práce představili veřejnosti a odborné porotě. Výsledky jejich práce je 

možno prohlédnout na webových stránkách https://www.pribehynasichsousedu.cz. 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/
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Exkurze do zemědělského podniku Volanice 

Ve středu 16. června se žáci 1. ročníku oboru Agropodnikání zúčastnili exkurze 

do zemědělského podniku Volanice. Návštěva začala prohlídkou strojového parku 

zemědělského podniku, který hospodaří na výměře 1200 ha. Součástí exkurze byla návštěva 

bioplynové stanice, seznámení s průběhem výkrmu býků a předvýběrem jalovic, prohlídka 

porodny, teletníku. Žáci získali informace o ekonomickému obratu podniku a seznámili se 

s novými technologiemi v chovu skotu. 

Sportovní den 

24. června se konal na pracovišti Zámecká sportovní den pro žáky školy. Soutěžní disciplíny  

- šplh na laně, přetahovaná a vybíjená byly připraveny pro družstva, které vytvořili 

i pedagogové, i pro jednotlivce. Po ukončení sportovního dne byli vyhlášeni vítězové 

jednotlivých disciplín a kromě diplomu získali chutné ceny. 

 

Učební praxe na pitevně 

 
      

Učební praxe na školní farmě 
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5 B. Výsledky výchovy a vzdělávání 

/Tabulková část/ 

Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek 

 

Tabulka č. 10 a  

Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách – počet  

 

zkoušky v řádném (jarním) 

termínu bez opravných 

zkoušek 

zkoušky v náhradním 

termínu bez opravných 

zkoušek 

opravné zkoušky 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprospěli 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprospěli 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprospěli 

68 64 4 0 0 0 4 3 1 

 

 

Tabulka č. 10 b 

Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách – počet  

 

zkoušky v jarním zkušebním 

období bez opravných 

zkoušek 

zkoušky v podzimním 

zkušebním období bez 

opravných zkoušek 

opravné zkoušky v jarním i 

podzimním zkušebním 

období 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprospěli 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprospěli 

počet 

žáků, kt. 

konali 

zkoušku 

počet 

žáků, 

kteří 

prospěli 

počet 

žáků, kt. 

neprospěli 

70 41 29 7 2 5 18 15 3 

 

Tabulka č. 11 

Výchovná opatření 

 
1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 20 20 

pochvala učitele odbor. výcviku 0   0 

pochvala ředitele školy 10 50 

jiná ocenění 0  1 

napomenutí 10 20 

důtka třídního učitele 10 10 

důtka učitele odbor. výcviku  0 0  

důtka ředitele školy 0 3 

sníž. známka z chování 18 41 
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5 C. Mimoškolní výchova 

 

 
Domov mládeže Frýdlant 

 

Hodnocení činnosti domova mládeže a výchovy mimo vyučování 

Oblast výchovy mimo vyučování je jednou z mnoha součástí naší školy Zahrnuje zajištění 

prakticky celotýdenního provozu domova mládeže a také organizaci volnočasových aktivit 

a to jak pro ubytované, tak částečně i pro ostatní žáky školy. Střední škola hospodářská 

a lesnická Frýdlant poskytovala ubytování na dvou domovech mládeže, které jsou součástí 

areálů škol ve Frýdlantu (Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant) a Hejnicích (Lázeňská 349, 463 62 

Hejnice). V průběhu ledna 2021 se domovy sloučily v jeden v areálu Bělíkova, Frýdlant 

s kapacitou 100 lůžek. Výchovu mimo vyučování a organizaci volnočasových aktivit pro žáky 

a studenty zabezpečovalo ve školním roce 2020/2021 celkem sedm vychovatelů: Lubomír 

Harcuba, Ing. Milan Hradil, Vladislav Kobera, Petr Prokšík, Bc. Hana Stejskalová, Bc. Petra 

Zavřelová, Pavel Zoreník. 

Ve školním roce 2020/21 bylo přijato na ubytování na domov mládeže celkem 87 žáků, z toho 

bylo 65 žáků z Frýdlantu a 22 žáků z Hejnic. Ubytovaní byli na obou pracovištích vždy 

rozděleni do dvou výchovných skupin složených z chlapců i dívek. Věkové rozpětí žáků se 

pohybovalo v rozmezí od 15 do 25 let. 

Do DM jsou žáci zařazováni na základě přihlášek. Nabídka ubytování je zveřejněna 

na webových stránkách školy. 

 

Tabulka č. 12 Celkové složení ubytovaných žáků: 

 Frýdlant Hejnice Celkem 

Kapacita ubytování 90 45 135 

Celkem ubytovaní 65 22 87 

Dívky 40 6 46 

Chlapci 25 16 41 
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V prosinci byla na DM Frýdlant ubytována i většina žáků z DM Hejnice a později, začátkem 

roku 2021 byl celý domov přestěhován do Frýdlantu. Hlavním účelem domovů mládeže je 

nejen poskytovat žákům školy ubytování, ale i výchovně vzdělávací činnost navazující 

na výchovně vzdělávací činnost školy a vedení žáků k plnohodnotnému využívání volného 

času formou zájmových činností. Vychovatelé vedou žáky k zodpovědnosti a samostatnosti 

a připravují je tak spolu se školou pro budoucí život. V uplynulém školním roce se vedoucí 

domovů snažili zaměřit na vytvoření optimálních podmínek pro přípravu na teoretické 

i praktické vyučování a organizování zájmové činnosti v souladu se zdravým životním 

stylem. Prioritou a důležitou součástí života na DM je také zdokonalení úzké spolupráce s 

dalšími úseky školy, rodiči ubytovaných žáků a žákovskou samosprávou při zajišťování 

volnočasových aktivit. Během uplynulého období se v domově mládeže Frýdlant podařilo 

vyměnit nábytek téměř na všech ložnicích. V dalším období budeme s modernizací pokojů 

pokračovat. Díky tomu jsou podmínky pro ubytování na našem domově velmi dobré 

a materiální vybavení je rovněž na vysoké úrovni. 

 

Výchovná opatření 

Snaha vychovatelů o předcházení problémů a řešení různých situací je řešena pohovory nebo 

domluvou, avšak v některých případech bylo třeba přistoupit k výchovným opatřením. 

Veškeré výchovné problémy nezletilých žáků jsou řešeny se zákonnými zástupci, a to 

okamžitě, telefonicky nebo osobní schůzkou. Pěti žákům bylo za hrubé porušení Vnitřního 

řádu DM uděleno podmínečné vyloučení z domova mládeže. Důtku ředitele školy obdržela 

jedna žákyně.  

Tabulka č. 13 Výchovná opatření 

Výchovné opatření Celkem 

Pochvala vychovatele 0 

Napomenutí 0 

Důtka vychovatele 0 

Důtka ředitele 1 

Podmínečné vyloučení 5 

 

Vzdělávací činnost 

Prvořadým úkolem pedagogických pracovníků byl rozvoj klíčových kompetencí a zajišťování 

podmínek pro studium, pomoc při studiu, sledování prospěchu a chování. Studijním 

výsledkům vychovatelé věnovali velkou pozornost. Snažili se žákům pomoci, jejich prospěch 

byl konzultován se zákonnými zástupci, učiteli i na pedagogických radách. Vnitřní řád DM 

jednoznačně vymezuje dobu určenou ke studiu, která musí být dodržována. 

 

Výchovná činnost 

Je zaměřena především v počátcích školního roku na žáky prvních ročníků a jejich adaptaci. 

Je nutné zaměřit se na dodržování stanoveného vnitřního režimu DM, který se odlišuje 

od režimu domácího, je nutné osvojit si nový přístup ke studiu, tzn. pravidelnou každodenní 

přípravu na vyučování. Žáci musí navázat nové sociální vztahy, naučit se samostatnosti 

a odpovědnosti. Celkově adaptaci prostředí zvládají v průběhu jednoho až dvou měsíců. 

Pravidelné místo v měsíčním programu mají schůzky výchovných skupin. Žáci se 

seznamovali s připravovanou činností, hodnotili jednotlivé akce, řešili problémy související 

s chováním, pozdními příchody a následným vyrušováním, provozem kuchyněk, stravováním, 
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úklidem, možností studia, a také podávali návrhy na případnou další činnost. Zabývali se také 

vzájemnými vztahy v rámci výchovné skupiny v DM a řešili své nejrůznější problémy. 

Volnočasové aktivity 

Volnočasové aktivity svým obsahem rozvíjí u žáků jejich dovednosti kognitivní, 

psychomotorické, volní, sociální, společenské, multikulturní, estetické. Individuální volbou si 

žáci volí takové aktivity, které jsou jimi přijaty jako součást jejich životního aktuálního 

programu. Hlavním cílem volnočasových aktivit v DM byl a je především rozvoj osobnosti 

jedince, smysluplné aktivní využití volného času a také snaha předcházet a eliminovat výskyt 

sociálně patologických jevů. Ubytovaní žáci mají možnost kulturního a sportovního vyžití 

přímo v prostorách DM. Mohou využívat knihovnu, posilovnu, saunu, stůl na stolní tenis, 

stolní fotbálek, k dispozici jsou i elektrické klávesy. V rámci nabízených aktivit se žáci 

účastnili laser game, profesionálních únikových her a filmových večerů. 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, 

jsou, co se sportu týče, žákům nabízeny nejen 

pestré aktivity v prostorách tělocvičny SŠ 

Bělíkova (včetně posilovny), ale i mimo ně. 

Žáci mají zájem hlavně o volejbal, kondiční 

cvičení, florbal, posilování a míčové hry. 

V průběhu školního roku jezdí také plavat 

do plaveckého bazénu v Liberci a bruslit 

na zimní stadion HC Frýdlant. Domov 

mládeže zajišťuje také zájmové kroužky pro žáky domova i žáky školy: keramika, vaření 

a pečení, turistika, badatelský kroužek, čtenářský kroužek a kroužek deskových her. Naše 

žákyně se také ve volném čase věnují dobročinné činnosti v psím útulku Azyl Pes Krásný 

Les. Zájmové činnosti jsou nabízeny žákům, kteří o ně jeví zájem, nejsou povinné. Kroužků 

se mohou účastnit všichni žáci školy, aniž je to podmíněno ubytováním na DM a nejsou 

zpoplatněny. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci DM na veřejnosti 

Nejdůležitější formou prezentace DM jsou Dny otevřených dveří. Loni se osvědčil rezervační 

systém, kdy jsou zájemci objednáni na konkrétní čas a vychovatelé se zájemcům individuálně 

dostatečně věnují. Dále je možné sledovat webové stránky školy, Facebook a Instagram. 

 

 

6.  Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant je školou zaměřenou na odborné vzdělávání. 

Z tohoto zaměření vyplývá, že sociálními partnery školy jsou zaměstnavatelé v Libereckém 

kraji, kteří působí v oborech vzdělávání vyučovanými školou.  

  

Škola je členem těchto organizací: 

 Agrární komora 

 Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru 

 Česká lesnická společnost 

 Jednota školských informatiků 

 Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR 

 Mezinárodní kvalifikační svaz lesnictví 

 Asociace školních sportovních klubů 

 Svaz květinářů a floristů České republiky 

 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s. 

Stipendijní program Libereckého kraje a RAR 

Stipendijní program je určen pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem, kteří se 

vzdělávají v podporovaných oborech vzdělání. Podporované obory ve Střední škole 

hospodářské a lesnické Frýdlant: 

Řezník – uzenář, Strojní mechanik, Zedník, Zemědělec – farmář, Pekař, Lesní mechanizátor, 

Zpracovatel dřeva, Zahradník a Agropodnikání. 
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Sociální partneři školy 

Žáci oboru Sociální činnost mají odbornou praxi zařazenou do každého ročníku. Po dobu tří 

týdnů (u dálkové formy v rozsahu jednoho týdne) navštěvují a vykonávají činnosti v různých 

organizacích. Získávají dovednosti a znalosti u následujících sociálních partnerů: Domov 

U Spasitele Frýdlant, Dětský domov Frýdlant, MěÚ Frýdlant, OÚ Višňová, MěÚ Raspenava, 

MěÚ Nové Město pod Smrkem, OÚ Habartice, OÚ Kunratice, Domov důchodců 

Jindřichovice pod Smrkem, Domov Raspenava, Domov seniorů Františkov – Liberec, ZŠ 

a MŠ Frýdlant, Hejnice, Raspenava, Řasnice, Nové Město p/S, Kunratice, Jindřichovice p/S, 

Habartice, ZŠ a MŠ pro tělesně postižené v Liberci. Žáci při odborné praxi mají velmi dobré 

podmínky pro plnění odborných témat školního vzdělávacího programu. Dostanou se 

do různých prostředí sociální sféry a mnohdy si na těchto pracovištích zajišťují i prázdninové 

brigády. Na závěr odborné praxe žáci zpracovávají závěrečnou práci. 

Žáci oboru Obchodní akademie mají odbornou praxi zařazenou do každého ročníku. Žákům 

byla zajištěna Odborná praxe v prvním ročníku na pracovištích SŠHL Frýdlant, ve vyšších 

ročnících navštěvují sociální partnery: Folda s.r.o., Pavel Henzlm – zemědělský podnikatel, 

DGS Druckguss – Systeme s. r. o., MM Reality, Nářadí Bartoš, Obecní úřad Višňová, 

Pohřební služba Frýdlant, Obecní úřad Černousy, Obecní úřad Bulovka, Jizerskohorská 

strojírna spol. s. r. o. 

Žáci oboru Podnikání absolvují odbornou praxi v rozsahu dvou týdnů za dobu studia 

v druhém ročníku. Navštěvují firmy, které sami oslovili a zajistili si odbornou praxi 

na základě svého zájmu. Jedná se o soukromé podniky. Zde získávají poznatky z různých sfér 

vedení a provozu podniku. Mezi sociální partnery v této oblasti patří společnosti Formcad s. r. 

o. Frýdlant, Zdeněk Šimůnek práce elektro Jablonec, TRW AUTOMOTIVE CZECH s. r. o. 

Jablonec, Mercana s. r. o. Liberec, Damino cz s. r. o. Frýdlant, Jaroslav Fiala vodoinstalatér 

Nové Město p/S, Farmy Frýdlant a. s. Krásný Les, Výroba stuh ALAS s. r. o. Hrádek n/N, 

D+D železářství Rychnov u Jablonce, Kadeřnictví Jana Liberec, A.T.Shop s. r. o. Plzeň. 

Na závěr odborné praxe žáci zpracovávají závěrečnou práci. Žáci oboru Ekologie a životní 

prostředí mají odbornou praxi v délce tří týdnů za školní rok. Při zajišťování odborné praxe 

spolupracujeme s organizací Čmelák, žáci se podíleli na revitalizaci Mokřadu v Jablonném 

v Podještědí. Dále pracovali na tvorbě naučných expozic v areálu Bělíkova.  

Výuka odborných předmětů oborů Veterinářství a Agropodnikání probíhá ve dvou odborných 

učebnách a na pitevně, která byla pořízena a vybavena v rámci projektu „Zlepšení 

technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím“. Tento projekt 

byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Libereckým 

krajem. 

Odbornou praxi absolvují žáci oboru Veterinářství a Agropodnikání na smluvních 

pracovištích školy podle potřeb školního vzdělávacího plánu.  

 Ve školním roce 2020/2021 probíhala odborná praxe na pracovištích: 

 FKP Frýdlant s. r. o., Černousy 

 Statek Dolní Oldříš 

 Farmy Frýdlant, Krásný Les 

 AGRO Bílá a. s., Český Dub 

 Farma Sedlák, Mníšek u Liberce 

 Ranč Zátoka, Dolní Řasnice 

 Rynagro a. s., Pelhřimov 
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 Farma Bartoš, Dolní Řasnice 

 Farma Keller, Dolní Pertoltice 

 Farma Konírna, Liberec Machnín 

 Farma Lipová, Dolní Poustevna 

 Eko Farma Karlovice  

 Ekologická farma Zeman, Nové Město pod Smrkem 

 Odbornou praxi vykonávají žáci všech ročníků v rozsahu tři týdny v průběhu školního 

roku. Po domluvě se smluvními partnery školy může jeden týden praxe proběhnout během 

prázdnin. 

 Žáci 3. a 4. ročníku oboru Veterinářství vykonávali odbornou praxi v ordinacích 

veterinárních lékařů ve Frýdlantu, Liberci, Hrádku n/N, Doksech, Ostrově, Litoměřicích, 

Velkých Hamrech a v Jablonci n/N. 

 Praxe žáků oboru Agropodnikání probíhala na smluvním pracovišti ZOD Brniště, které je 

z hlediska praktické výuky a možnosti jejího zabezpečení nejdůležitějším partnerem 

školy.  

 Žáci 2. ročníku oboru Veterinářství dojížděli na odbornou praxi na Kozí farmu Pěnčín, 

se kterou škola letos zahájila spolupráci. 

 Odborná praxe žáků 1. ročníku proběhla tradičně v ZOO Liberec a na Krajském statku 

Frýdlant, s. r. o. 

 V rámci předmětu učební praxe využívali žáci pitevnu školy, dále navštěvovali pracoviště 

SAP Mimoň, školní závod Farma Frýdlant, a. s., Velkokapacitní výkrmnu prasat Sychrov 

a Školní statek Frýdlant. Část učební praxe věnují žáci udržování areálu školy, kdy se učí 

zacházet s malou mechanizací a ručním nářadím, žáci oboru Agropodnikání využívají 

při učební praxi zemědělskou techniku, která je ve škole k dispozici.   

 Významnými partnery školy jsou Vojenské lesy a statky ČR a Lesy České republiky. 

 

7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Autorizace profesních kvalifikací 

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant je autorizovanou osobou pro udělování 

profesních kvalifikací. 

Ministerstvo zemědělství udělilo škole autorizaci pro profesní kvalifikace do 30. 10. 2023: 

29-001-H  Výroba chleba a běžného pečiva 

29-002-H  Výroba jemného pečiva 

29-003-H Výroba perníků 

29-004-H Výroba trvanlivého pečiva 

29-019-H Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat 

29-020-E Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných  

  produktů 

29-021-H Bourání masa 

29-022-H Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže 

29-023-H Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků 

29-026-H Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich 
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29-018-H Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích  

  výrobků, králíků, zvěřiny a ryb 

41-005-H Ovocnář 

41-006-H Školkař 

41-007-E Sadovník 

41-008-H Florista 

41-037-H Květinář 

41-038-H Krajinář 

41-032-E Vazačské práce 

41-033-E Údržba veřejné zeleně 

41-022-H Pěstební činnost a ochrana lesa 

41-023-H Těžební činnost 

41-024-H Doprava dříví 

41-025-H Údržba lesních cest 

41-026-H Výroba sazenic v lesních školkách 

41-027-H Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin 

41-028-H Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat 

41-029-H Opravář malé zemědělské mechanizace 

41-035-H Chovatel včel 

41-036-H Zpracovatel včelích produktů 

Akreditace vzdělávacích programů 

Akreditace udělená Ministerstvem zemědělství pro realizaci rekvalifikačního vzdělávacího 

programu Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin. Schválilo 

MZ dne 14. 12. 2010, č. j. 35271/2010 – 17010 na dobu neurčitou. 

 

8. Údaje o zapojení do projektů 

 

Tabulka č. 14 

Zapojení školy do projektů, projekty financované z cizích zdrojů 

 

Instituce, u které byla 

dotace žádána 

Požadovaná 

částka 

Získaná částka Účel dotace 

KULK 42.875,00 

 

52.915,00 

42.875,00 

 

52.915,00 

Stipendijní program  

2.pol.2019 

Stipendijní program 

1. pol. 2020 

 

Svaz Floristů 

 

17.270,00 

 

17.270,00 

 

Vazačská soutěž  

Jiřinky Hejnice – září 

2020 

RAR LK 30.000,00 

 

 

35.359,00 

30.000,00 

 

 

35.359,00 

Stipendijní program 

žáků ZF, AP 2. pol. 

2019 

Stipendijní program 

1. pol. 2020 



32 

MZE Praha 1.319.933,00 1.319.933,00 Modernizace 

vybavení COP 

učebními pomůckami 

SZIF Praha 57.928,15 57.928,15 Jednotná platba na 

plochu, oblast s přír. 

omez. 

MŠMT 683.513,73 683.513,73 Rozvoj SŠHL 

Frýdlant - Šablony 

KÚ Liberec 17.798,20 17.798,20 Naplňování krajského 

akčního plánu – 

NAKAP - investice 

KÚ Liberec 92.338,65 92.338,65 Naplňování krajského 

akčního plánu – 

NAKAP - neinvestice 

 

9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Environmentální výchova  

Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka environmentální výchovy žáků školy 

na školních naučných expozicích. Environmentální výchova probíhala v ekologickém 

středisku STŘEVLIK a SEVER, v prostorách naučné zemědělské stezky. Smyslem aktivit, 

které proběhly ve školním roce, bylo navázání na environmentální prvky ve školní zahradě, 

jako zelená učebna, ornitologická expozice, bylinková zahrada, geologická expozice nebo 

školní meteorologická stanice. Žáci mají možnost tak více pozorovat přírodu, zkoumat 

přírodniny více smysly apod. Škola byla i v tomto roce zapojena do projektu Libereckého 

kraje NAKAP II., a to ve formě pořádání kroužků pro žáky. 

Od října 2014 je škola zapojena do systému GLOBE, a to ve formě posílání dat 

ze školní meteostanice na portál globe.gov, který je využívaný institucí NASA. V rámci 

předmětu ekologie jsme uskutečnili několik vycházek do zámeckého parku a okolí s cílem 

více poznat život v parku. Uskutečnili jsme několikrát úklid parku, podíleli jsme se na úpravě 

a tvorbě školních pozemků Základní školy Frýdlant, tedy vyměnili jsme školní lavice 

a učebnice za pracovní oděv, rukavice a igelitové pytle. Žáci hodnotili kvalitu vody v řece  

Smědá, kdy za pomocí přístrojů PASCO sledovali hodnotu dusičnanů, fosforečnanů a pH. 

Navštívili jsme díky exkurzím místa jako: ČOV Frýdlant, Jizerské hory a Krkonoše. Škola 

spolupracuje (studijní obor Ekologie a životní prostředí) ve formě pomocných prací 

při revitalizaci mokřadů v Jablonném pod Ještědí s organizací Čmelák a společně 

s Jizerskohorským spolkem se podílí na úklidu Jizerských hor.  

Škola je cvičnou školou České Zemědělské Univerzity v Praze a Fakultní školou 

Technické Univerzity Liberec. 

Chmelobraní 

Už potřetí se v prostorách naučné zemědělské stezky Střední školy hospodářské a lesnické 

Frýdlant česal chmel. Ve čtvrtek 27. srpna 2020 u toho, vedle zástupců školy, Libereckého 

kraje a Zámeckého pivovaru Frýdlant, nechyběli ani starosta města Dan Ramzer a hejtman 

Libereckého kraje Martin Půta. Z chmele, který očesali (odrůda poloraný žatecký červeňák), 

nechala škola díky Zámeckému pivovaru Frýdlant uvařit opět školní pivo. Stejně jako loni se 
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jednalo o pivo dvanáctistupňové - Frýdlantský hospodář a jedenáctistupňové - Frýdlantský 

čeledín. 

 

Dožínky v Brništi 

Tradiční venkovská atmosféra panovala v Brništi, kde se konaly dožínky. Nechyběly kroje, 

koláče, pivo, muzika, živá zvířata, traktory, zemědělské stroje, a především stánek naší 

školy. Zkrátka vše, co ke správným dožínkám patří. Oslavy úrody začaly v poledne v kostele 

díkuvzdáním za úrodu. Odtud se průvod vydal k areálu Lesního zátiší. 

Zahájení školního roku 2020/2021 

Počasí nás ráno nezradilo, a tak jsme se všichni mohli sejít na školním dvoře, abychom 

společně zahájili jízdu rokem 2020/2021. Vedení školy všechny přítomné seznámilo s tím, 

co je ve škole nového, na co se mohou žáci i rodiče těšit. Pak už nezbývalo nic jiného než 

vyrazit do tříd seznámit se s novými učiteli, žáky i učebnami. 

Mezinárodní výstava jiřinek, soutěž ve vazbě a aranžování květin 

Květ podobný leknínu či malé kuličce nebo naopak veliký tak, že tomu stěží uvěříte. 

Klášter v Hejnicích se proměnil v květinovou zahradu. Chodby Kláštera zaplavily 

stovky kultivarů jiřinek od českých i zahraničních pěstitelů. Kromě nepřeberného 

množství barev, tvarů květů i listů, výšky rostlin a podobně mohli zájemci obdivovat 

i aranžérské umění. Své dovednosti tam totiž předváděli žáci zahradnických škol z  celé 

ČR v rámci soutěžního klání. Kytice, které vázali, přitom mohly směle konkurovat 

vazbám od profesionálů. 

Řemesla nejsou OUT 

Jak se pracuje s kovářskou výhní, zahradnickou a zemědělskou technikou, nebo vyrábí židle? 

To veřejnosti ukázali i žáci naší školy. Svůj řemeslný um předvedli v Liberci na akci 

s názvem „Řemesla nejsou out“. 

 

Regionální potravina Libereckého kraje 

Jen to nejlepší! Před libereckou radnicí se opět bavilo a hodovalo. Probíhal zde už tradiční 

Den regionálních potravin, na kterém se jako vždy prezentují zemědělci, pekaři, cukráři nebo 

řezníci z celého Libereckého kraje, a hlavně zde proběhlo ocenění naší školy v soutěži 

Regionální potravina Libereckého kraje. Titul a označení Regionální potravina v kategorii 

pekařské výrobky získaly učňovské housky. 
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Učňovské housky zabodovaly na 11. ročníku soutěže Regionální potravina Libereckého kraje, 

kterého se letos zúčastnilo 81 produktů od 24 výrobců. Jde o úspěch a potvrzení kvality 

tohoto oblíbeného výrobku.  

 

 

Pokračování Univerzity Třetího Věku 

V září byl opět zahájen další semestr studia virtuální univerzity třetího věku. V pořadí již třetí. 

Téma zimního semestru bylo „České dějiny a jejich souvislosti“. Lektorem přednášky 

s podtitulem ČEŠI, NÁROD, STÁT byl prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 

 

Nové učebny 

Práce na vybudování moderních učeben pro výuku IT a jazyků se v září chýlilo ke konci. 

Součástí učeben je moderní multimediální vybavení, samostatná serverovna, doplnění WC 

pro imobilní. Projekt byl podpořen ve výzvě Modernizace škol II (IROP). Celkové náklady 

činily 2.762.338,75 Kč.  

Projekt NAKAP II. 

Naše škola se zapojila po skončení projektu NAKAP LK I. 

i do druhé etapy NAKAP LK II. 

Tento projekt nám umožnil pořídit vybavení za 700.000 Kč 

(trenažer pro výuku motorových vozidel za 320.000 Kč, trenažer 

sváření za 230.000 Kč a vybavení mikrobiologické laboratoře 

za 150.000 Kč), dále uspořádat projektové dny pro žáky 

základních škol na Frýdlantsku, třídní kolektivy naší školy 

se zapojí během tří let do projektových dní v IQLANDII a na TU Liberec, kde se zúčastní 

specifických výukových programů pro zvýšení znalostí a dovedností ve svých oborech. 
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Školní autoservis 

Ve výukovém centru v rámci odborného výcviku provozujeme školní autoservis, který 

poskytuje zájemcům z řad veřejnosti běžné opravy osobních automobilů. Opravy provádějí 

žáci za dozoru učitelů odborného výcviku. V tomto roce jsme se stali výhradním servisem 

vozů města Frýdlant a Lesů ČR. 

Frýdlantské Cuvée spatřilo světlo světa 

Letos poprvé byla dostatečně velká úroda hroznů ze školní vinice. Navázali jsme tedy 

spolupráci se Školním statkem Mělník, který naše hrozny ve svém vinařství zpracoval 

do limitované edice školního vína Frýdlantské Cuvée (mladé víno). Tento první ročník 

posloužil především jako předvánoční dárek pro zaměstnance a partnery Střední školy 

hospodářské a lesnické Frýdlant.  

 
 

Meteoroid zachycený bolidovou stanicí, která je umístěna v areálu školy 

V neděli 8. listopadu přesně v 18 hodin 11 minut a 2 sekundy středoevropského času vstoupil 

do zemské atmosféry meteoroid o hmotnosti přibližně 20 kilogramů a začal svítit ve výšce 88 

km nad Hejnicemi v Jizerských horách. Maximální jasnosti, která odpovídala jasnosti Měsíce 
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v úplňku, bolid dosáhl v krátkém zjasnění ve výšce 33 km. Velmi pravděpodobně se jednalo 

původem o část asteroidu pocházejícího z vnitřní části hlavního pásu planetek. 

 

Školní marmelády slaví úspěch! 

Školní marmelády z výpěstků z naučné zemědělské stezky obsadily druhé a třetí místo 

v soutěži KUNRATICKÁ JAMPARÁDA. Kdoulová marmeláda se skořicí - 2. místo, 

Zahradní směs - 3. místo. 

Herní prvky pro ZŠ Frýdlant 

Dřevěné herní prvky, které vyrobili žáci učebních oborů Zpracovatel dřeva a Lesní 

mechanizátor a jejich kantoři, slouží od prosince dětem ve dvou mateřských školách 

Frýdlantu. Jde o dřevěná pískoviště a herní prvek ve tvaru auta. Radost dělají dětem 

v mateřských školách v Bělíkově a Jiráskově ulici. Výrobou těchto herních prvků pokračuje 

spolupráce mezi naší školou, Městem Frýdlant a ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. 

 

9. ročník soutěže FLORA PRAGENSIS 

Floristická soutěž, která je zaměřena na hledání nových floristických talentů. Žáci měli 

za úkol zhotovit závěsný adventní věnec pod strop, věnec k zavěšení na dveře, svícen 

na štědrovečerní stůl a netradiční vánoční dekoraci. Naši školu reprezentovaly Vanesa 

Kraková a Eliška Cereňuková, která získala třetí místo v kategorii závěsný věnec. 

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

Pekaři před Vánoci nezahálí 

Pro Krajský úřad Libereckého kraje žáci učebních oborů Pekař a Stravovací a ubytovací 

služby napekli desítky kilogramů cukroví a 250 vánoček. 

 

Dny otevřených dveří 

Workshopy, výstavy výrobků nebo komentované prohlídky učeben. To vše vždy bývalo 

součástí propagace naší školy, která se snažila oslovit budoucí žáky. Na tradiční Dny 

otevřených dveří jsme ale letos museli kvůli epidemické situaci zapomenout. Nově 
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jsme proto zařadili online rezervační formulář, kde si  uchazeči rezervovali svůj termín 

a následně si mohli osobně školu prohlédnout. Uchazeči se tak nemuseli prodírat davy, 

škola byla uchazečům a zákonným zástupcům exkluzivně představena individuálně.  

 

Založili jsme nové výukové pozemky na 22 hektarech. 

Praktická činnost žáka je nejdůležitější částí jeho vzdělání, praví historické prameny 

z počátku minulého století ke vzniku a rozvoji českého zemědělského školství. Nová výuková 

pole slouží nejen k praktické výuce žáků školy, ale i jako vzdělávací prvek pro děti z celého 

výběžku i pro veřejnost.  Co bude k vidění?  

 

Nektarodárné biopásy, které jsou pro nás velice důležitým krajinným prvkem. Je to 

jednoduchý a krásný způsob, jak vyčlenit část pozemku tomu, abychom jej věnovali 

biodiverzitě, pestrosti krajiny a přírodě. Zemědělství by se mělo měnit i z hlediska veřejného 

mínění, měli bychom mu jít vstříc. V ideálním případě nejsou nektarodárné biopásy jenom 

pastvou pro včely, ale také pro oči. Dále máte možnost vidět pěstované kultury, jimiž jsou 

například brambory, krmná řepa, proso, pšenice jarní, ječmen jarní, lupina úzkolistá, bob setý, 

hrách polní, oves setý, tritikale jarní. Velké poděkování patří především učitelům odborného 

výcviku Haně Pleštilové, Karlu Čmuchálkovi, Marku Latislavovi a zástupci ředitele školy 

Jaroslavu Palarcovi, díky nimž mohou žáci oborů Agropodnikání a Zemědělec-farmář 

pracovat v rámci učební praxe a odborného výcviku v reálných podmínkách.  

 

Paměti národa 

Osudy, které nemají být zapomenuty, protože jsou dokladem našich moderních dějin, 

zaznamenávali v tomto školním roce žáci třídy AV1 v projektu společnosti Post Bellum -

Příběhy našich sousedů. Do prvního ročníku tohoto dokumentaristického projektu se 

na Frýdlantsku zapojilo i v době komplikovaných studijních i nahrávacích podmínek celkem 

23 žáků a 5 učitelů. Díky jejich práci se podařilo zmapovat jedinečné životní osudy tohoto 

kraje, které se tak stávají součástí jedné z nejrozsáhlejších veřejně přístupných online 

pamětnických sbírek v Evropě s názvem Paměť národa. Naši žáci doplnili tuto mozaiku 

o příběh Krystýny Zangové, která přišla do tehdejšího Československa z Polska v 70. letech 

http://www.facebook.com/PribehyNasichSousedu
http://www.pametnaroda.cz/cs
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za prací, a Helmuta Michela, pamětníka pocházejícího z česko-německé rodiny, která nebyla 

zařazena do poválečného odsunu. 

Ze života školní farmy 

Školní farma se rozrostla o vzácný přírůstek. Naše škola se pustila do záchrany české 

červinky, starého plemene skotu, který z české krajiny téměř vymizel. Srst má červenou, 

někdy s nádechem do žluta. Rohy jsou kratší, světlé a občas zakončené tmavými špičkami. 

Řeč je o původním plemeni skotu česká červinka. Chov bude součástí Národního programu 

využívání genetických zdrojů zvířat a rostlin významných pro zemědělství.   

 

Den učitelů 

U příležitosti Dne učitelů bylo uděleno ocenění nominovaným – zvoleným pracovníkům 

školy. Ve školním roce 2020/2021 byli zvoleni Mgr. Lenka Bönschová Sutnarová a Vladislav 

Kobera za jejich dlouholetý obětavý přístup k žákům a k samotným kolegům. Dále byli 

oceněni Josef Šíma, Karel Čmuchálek a Zdeněk Čumpl za inovátorský přístup v odborném 

výcviku. Martin Roušal a Luděk Mazánek za propagaci oboru Lesní mechanizátor. Karin 

Tůmová za rozšíření sortimentu a zkvalitnění prodeje ve školní prodejně. Všem oceněným 

ještě jednou srdečně blahopřejeme, vážíme si jejich práce a přejeme mnoho úspěchů jak 

v osobním, tak profesním životě. 

Naši zaměstnanci nezaháleli 

I bez žáků se zaměstnanci naší školy starali například o naučnou zemědělskou stezku, 

prostranství na pracovišti Zámecká, o zeleň ve Frýdlantu a jeho širokém okolí, v neposlední 

řadě o naše hospodářská zvířata na školní farmě. 

 

Rekonstrukce školní tělocvičny a jídelny 

Plníme si další SEN = Snížení Energetické Náročnosti budov školní jídelny a tělocvičny 

na pracovišti Bělíkova. Liberecký kraj, který je naším zřizovatelem, zahájil v květnu realizaci 

stavby v hodnotě 10 mil. korun. Hotovo má být na podzim roku 2021. 

 

 

Zvelebení prostranství na pracovišti Zámecká 

Zahradníci, Zemědělci – farmáři, Lesní mechanizátoři a také žáci z oboru Zednické práce 

zvelebili prostory na pracovišti Zámecká. Vybudovat, zařídit a zvelebit prostory, to byl cíl 

našich žáků, kteří usilovně pracovali na nové tváři venkovních prostor pracoviště Zámecká. 

 

https://www.facebook.com/libereckraj/?__cft__%5b0%5d=AZX6eKHuhud4CrdaMbq8fOxqca53naaNh5hBfE-tkmEDpVTogK_bjddS9oJLtQ_7VNoAddZGYyTutyDZA4V5f0lrVZ-v_12oU2he9Nj0lY7RgNVA9_u_-_fJ02YwfZIGR9TOzFk-B7lA2pWEryncJbun83SgNLiNfmwleyUsdNPqEgerY9yUtDWqfxgoEH49D-k&__tn__=kK-R
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Výsadba nové chmelnice 

O dvacet nových chmelových kořenáčů rozšířila v pondělí 12. října 2020 naše škola školní 

chmelnici na Naučné zemědělské stezce. Zároveň zde pak za účasti vedení Frýdlantu, starosty 

Ing. Dana Ramzera, pokřtila letošní školní pivo, které bylo uvařeno z chmele vyrostlého 

na stávající chmelnici. Oba druhy, dvanáctistupňový Hospodář i desetistupňový Čeledín, 

 se letos obzvláště vydařily. 

 

Předávání výučních listů a maturitních vysvědčení 

Byl to den, který se zapsal do mysli našich absolventů maturitních a učebních oborů jako den 

završující středoškolské studium. Všem úspěšným absolventům bylo slavnostně předáno 

maturitní vysvědčení nebo výuční list. Této tradiční události se zúčastnili nejenom absolventi, 

ale také jejich blízcí z řad rodinných příslušníků a kamarádů. Slavnostní předávání bylo 

umocněno krátkým ohlédnutím do nedávných studentských let i rozvážnými slovy. Všem 

ještě jednou srdečně gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších studijních a pracovních let. 

 

Nová odpočinková místnost 

Z nevyužité učebny se nám postupně podařilo vytvořit nový prostor k odpočinku a relaxaci. 

Nové zázemí slouží pro žáky a zaměstnance školy. 

 

Poslanec a bývalý ministr zemědělství navštívil naši školu 

Do Frýdlantu 14. června přijel bývalý ministr zemědělství a současný poslanec Poslanecké 

sněmovny ČR Marian Jurečka. Během svého pobytu se setkal se starostou města Danem 

Ramzerem a navštívil naši školu. V ní byl poprvé už v době, kdy byl ministrem zemědělství, 

nyní se do školy vrátil. Prozradil, že vývoj školy sleduje na sociálních sítích i v médiích, 

a ocenil její neuvěřitelný rozvoj v posledních letech. 
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Školní farma a naučná zemědělská stezka 

Naučná zemědělská stezka slouží především žákům zemědělských vzdělávacích oborů naší 

školy – budoucím farmářům a agropodnikatelům, kteří se tu učí nejen poznávat, ale i vysévat, 

sázet, ošetřovat a sklízet nejrůznější plodiny. Mimo to ji mohou využívat i mateřské 

a základní školy ze širokého okolí. Děti se tu dozvědí nejen to, jak rostliny vypadají a jak se 

pěstují, ale z některých mohou vidět i výrobky, dokonce je i ochutnat. Stezka je tematicky 

rozdělena na čtyři části – na záhony s polními plodinami, vinici, chmelnici a ovocný sad. 

Školní farma navazuje na naučnou zemědělskou stezku svou polohou i využitím. Na rozdíl 

od stezky, která je využívána pro výuku rostlinné výroby, je farma zaměřena na výrobu 

živočišnou. Chováme zde užitková hospodářská zvířata – krávy, ovce, kozy, prasata, králíky, 

vodní a hrabavou drůbež a také včely. Farmu využívají hlavně žáci oborů Agropodnikání, 

Veterinářství a Zemědělec – farmář, ale po dohodě ji mohou navštívit i základní a mateřské 

školy z okolí, čehož často využívají.   

Krávy a prasata chováme v pronajaté stáji na Krajském statku Frýdlant. Prasata, tedy dvě 

čistokrevné prasnice národního plemene Přeštické černostrakaté a jejich selata, jsou ve chlévě 

celoročně. Krávy a telata (chováme Český strakatý skot a jednu kravičku Jersey) jsou od jara 

do podzimu na pastvině a do chléva chodí jenom na zimu. Přes ulici naproti statku máme 

velkou oplocenou zahradu s budovou pro kozy, ovce, králíky a drůbež, s učebnou včelařství, 

plachtovou halou na seno a dvěma včelíny. Tady chováme všechna ostatní zvířata – 

dvanáctihlavé stádečko plemenných ovcí Clun Forest, několik koz, čistokrevné králíky 

plemen Český černopesíkatý a Kastorex, z drůbeže husy, kachny, krůty, slepice a perličky. 

 

Získali jsme grant na výsadbu ovocného sadu na pracovišti Zámecká 

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody podpořila naši školu finančními prostředky, které 

budou použity k nákupu 100 ovocných stromů, jež žáci vysadí na konci října v prostoru 

naučné zemědělské stezky. 
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Učňovské vepřové maso získalo ocenění 

Titul a označení výrobek Libereckého kraje získalo Učňovské vepřové maso, které bylo 

hodnotící komisí dne 17. 6. 2021 vyhodnoceno jako výrobek roku v kategorii masné 

výrobky.  Slavnostní ocenění proběhlo na Krajských dožínkách dne 28. 8. v areálu Vesec.  

 

 

Anketa ředitel roku 2020/2021 

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nezisková organizace Tutor 

ve školním roce 2020/2021 zorganizovala již třetí ročník ankety Ředitel roku, jejímž cílem je 

vzdát hold ředitelům a ředitelkám českých škol a ty nejúspěšnější také odměnit zaslouženým 

titulem a cenami. V kategorii středních škol zvítězil ředitel naší školy, Ing. Miroslav Kudrna. 

U vítěze nominující i porota oceňovali mimo jiné to, že velmi dobře prezentuje školu směrem 

navenek, aktivně vyhledává nové finanční zdroje. 

 

10. Údaje o poradenských službách 

Obsah a cíle výchovného poradenství a prevence rizikového chování vycházely a stále 

vycházejí z plánu činnosti výchovného poradenství a z minimálního preventivního programu 

rizikového chování pro daný školní rok. Tento program byl aktualizován s ohledem na 

současný stav a konkrétní potřeby školy. Filosofie výchovného poradenství v podmínkách 

SŠHL Frýdlant vychází ze základů humanisticky orientovaných psychologických směrů a 

jednoznačně podporuje osobní jednání, ochotu převzít zodpovědnost a osvojovat si zralé 

způsoby řešení problémů. Tento přístup podporuje 
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otevřenost, pravdivost a rovnocennost, hodnoty, které se ze života vytrácejí, a to nejen 

u žáků, ale i dospělých, kteří pro dospívající představují vzory hodné následování. 

 

Zpráva výchovných poradců školy 

Na každé součásti školy pracoval jeden výchovný poradce. V rámci svých kompetencí 

spolupracovali se školskými odbornými pracovišti - PPP v Liberci, Semilech, Jablonci 

nad Nisou, České Lípě, a to způsobem pravidelných schůzek i mimo ně. Zároveň 

spolupracovali i se SPC Libereckého kraje, s Úřadem práce ve Frýdlantu a v Liberci, s PČR, 

soudy, OSPODem a POSECem a dalšími dílčími organizacemi v rámci své práce.  

Výchovní poradci spolupracovali v průběhu školního roku s třídními učiteli, metodiky 

prevence, kariérovým poradcem, školním asistentem, a to především ohledně problematiky 

absence a školní úspěšnosti žáků školy. Byly také vedeny pohovory se žáky a rodiči nebo 

zákonnými zástupci.  

Výchovní poradci pravidelně informovali žáky o možnostech studia na naší či jiné SŠ, VOŠ 

či VŠ, o možnostech doučování i o jazykových kurzech, předávali jim propagační materiály  

a pomáhali s vyplňováním příslušných přihlášek. V průběhu roku poskytovali potřebným 

žákům kariérové poradenství, ať již ve studiu nebo v nabídce brigád. V rámci kariérového 

poradenství zajistili výchovní poradci účast žáků třetích a čtvrtých ročníků na veletrhu 

vzdělávání formou on-line webinářů a dnů otevřených dveří na školách stejnou formou.  

Další informace se týkaly způsobu řešení osobních či studijních problémů žáků. Studijní 

problémy byly řešeny většinou na základě výsledků čtvrtletní a pololetní klasifikace. Žáci 

maturitních ročníků byli poučeni o tom, jak se efektivně připravovat k maturitní zkoušce  

a k přijímacím zkouškám na VOŠ a VŠ.  

Všem pedagogům byly pravidelně předávány informace týkající se práce výchovného poradce 

především na pedagogických radách. Současně s nimi bylo o práci výchovného poradce 

informováno i vedení školy.  

Pedagogové i žáci získávali pravidelné informace na nástěnce výchovného poradce. Tyto se 

týkaly především možností dalšího studia a přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku. 

V době covidové jim byly posílány nabídky na společné třídní emaily nebo přes sociální sítě. 

Výchovní poradci vypracovávali na počátku školního roku i v jeho průběhu Plány 

pedagogické podpory a Individuálně vzdělávací plány podle doporučení školských odborných 

pracovišť. Společně s ostatními učiteli se podíleli na jejich dodržování.  

 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění speciální péče 

Na počátku roku byli vytipováni žáci, kteří by mohli mít problémy týkající se zvládnutí učiva 

či problémy zdravotní. Žáci se specifickými poruchami učení se vyskytovali na všech 

součástech školy. Během celého školního roku pak probíhala spolupráce mezi výchovným 

poradcem, těmito žáky i učiteli jednotlivých předmětů, kteří byli v tomto směru také 

informováni (způsoby a možnosti práce s těmito žáky se SVP). Žákům se specifickými 

poruchami učení se věnovali převážně učitelé českého jazyka, učitelé cizích jazyků. Učitelé 

matematiky a odborných předmětů postupovali dle doporučení odborného školského 

pracoviště, a u žáků s prvním stupněm podpory se řídili návody výchovných poradců. 

Pro většinu žáků s SPU byly vypracovány Plány pedagogické podpory. Vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo na naší škole výhradně formou individuální 

integrace do běžných tříd. Výchovní poradci žákům zprostředkovávali informace o všech 
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akcích, kterých by se žáci mohli zúčastnit i ve svém volném čase, ev. v době covidových 

opatření on line. 

 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním 

Škola při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním 

uplatňovala princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu, jak při organizaci 

činností souvisejících s výukou, tak při stanovení obsahu, forem a metod výchovně vzdělávací 

práce i hodnotících kritérií. Spolupracovala s pedagogicko – psychologickou poradnou, 

speciálně pedagogickými centry a dalšími institucemi a organizacemi, udržovala intenzivní 

kontakt s rodiči žáků. Respektování zvláštností a možností žáků a včasné poskytnutí speciální 

pomoci patří mezi základní kritéria uplatňované školou pro žáky zdravotně postižené  

a znevýhodněné. Současně škola utvářela optimální pracovní prostředí, včetně vstřícné 

přátelské atmosféry.  

Spolupráce školy s odborným pracovištěm 

 seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků s daným postižením žáka  

 dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce  

 pomoc při vypracování Individuálního vzdělávacího plánu  

 pomoc při vypracování Plánu pedagogické podpory  

 vysvětlení a objasnění způsobu hodnocení  

 zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek  

 zajištění odborné literatury  

 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Škola zabezpečovala pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním následující 

podmínky:  

 zapůjčení učebnic, případně jiných školních potřeb (např. sportovních potřeb) zdarma  

 případě potřeby individuální jazykovou péči  

 v případě potřeby spolupráci s odborníky  

 intenzivní kontakt s rodiči žáka  

 v případě potřeby vypracování Individuálních vzdělávacích plánů  

 zajištění skupinové nebo individuální péče  

 zajištění specifických učebnic a pomůcek  

 volba odpovídajících metod a forem práce  

 vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí 

 

Zabezpečení výuky žáků se specifickými poruchami učení 

Nejčastější skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole byli žáci  

s vývojovými poruchami učení a poruchami chování. Těmto žákům, jestliže neměli 

při nástupu do 1. ročníku posudek z PPP, byl vypracován Plán pedagogické podpory a byla 

jim poskytnuta podpůrná opatření prvního stupně. V případě posudku z PPP byl na základě 

vyšetření zpracován Individuální vzdělávací plán. Žáci vyšších ročníků byli v případě 

podezření na SPU zasílání do PPP podle místa bydliště, především z důvodu uplatnění 

posudku PUP ke státní maturitní zkoušce.  

Způsob práce s dětmi s vývojovými poruchami učení v jednotlivých předmětech:  
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 při klasifikaci bylo přihlíženo ke stupni a druhu specifické poruchy 

 kromě individuálního vzdělávacího plánu, případně úlev v kvantitě učiva, byly 

respektovány i specifické přístupy - Podpůrná opatření 1. stupně, Plány pedagogické 

podpory.  

 

 

Zabezpečení výuky žáků s poruchami chování 

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukačními problémy, kteří nerespektují některé 

normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní.  

 ve spolupráci a na doporučení PPP byli žáci vzděláváni podle zpracovaného 

Individuálního výchovně vzdělávacího plánu nebo Plánu pedagogické podpory  

 v procesu vytváření klíčových kompetencí bylo nutné klást zvýšený důraz 

na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím 

a výchovu k práci a ke spolupráci 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

V tomto roce nebyli ve škole žáci mimořádně nadaní, kteří by se vzdělávali podle 

Individuálního vzdělávacího plánu nebo Plánu pedagogické podpory v určených předmětech. 

Celý školní rok práce se žáky byla ovlivněna mimořádnými covidovými opatřeními. 

Intervence jim byla poskytována v době uzavření škol online způsobem přes MS Teams. 

I tato situace ovlivnila hodnocení doporučení žáků za uplynulé období. Nebylo možné 

objektivně zhodnotit samostatnou práci žáků, jejich čas na vypracování a účinnost 

doporučených opatření.  

Zpráva metodiků prevence 

V prvním zářijovém žáci 1. ročníku a 2. ročníku, spolu s třídními učitelkami a metodičkou 

prevence odešli na harmonizační dny. První den měl podobu turistické poznávací vycházky 

a byl zpestřen spoustou seznamovacích her. Žáci si zábavnou formou cvičili paměť, 

pohybovou koordinaci, kreativní myšlení a práci ve skupinách. Druhý den proběhla prohlídka 

Jizerskohorského technického muzea. Cílem harmonizačních dnů bylo vzájemně se poznat 

a nejlépe se tak učiní v prostředí mimo školu. Probíhaly diskuse s ubytovanými žáky 

nad filmem. Rozbor pojetí doby, politického systému, demokracie, homosexualita, vydírání, 

xenofobie, nátlak, ovlivňování. 

 

Tabulka č. 15 - Evidence rizikového chování  

Rizikové chování  Výskyt 

Záškoláctví x 

Šikana a extrémní projevy agrese x 

Rasismus a xenofobie x 

Sexuální rizikové chování x 

Závislostní chování – legální návykové látky 6 

Závislostní chování – nelegální návykové látky x 

Závislostní chování x 

Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN x 
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Spektrum poruch příjmů potravy x 

Nevhodné chování ve škole x 

Nevhodné chování na DM 11 

Psychické problémy 3 

 

Po návratu do škol po mimořádných covidových opatřeních jsme se zaměřili na žáky zejména 

s psychickými problémy, byli jsme nápomocni při zvládání prezenční výuky. Dbali jsme 

na dodržování pravidel a sledovali jsme docházku do školy.  

 

Zpráva školního asistenta 

Školní asistentka v průběhu školního roku shromáždila informace o problémech třídy i žáků 

jednotlivců, spolupracovala s rodiči, poskytovala pomoc při adaptaci na nové prostředí, 

vypomáhala při sestavování individuálně vzdělávacích plánů, upozorňovala na televizní 

pořady, romské časopisy, konzultovala s nimi i mimo osobní problémy. Podílela se 

i na spolupráci s výchovným poradcem a třídními učiteli.  

Další aktivitu jsme měli s Městským úřadem ve Frýdlantu, kterému jsme odeslali 

monitorovací zprávu o stavu romské menšiny za ORP Frýdlant 2020 spolu s vedoucí školního 

poradenského zařízení. Její obsah jsme zaměřili na požadované okruhy otázek týkajících se 

účasti žáků na vzdělávání, překážky v přechodu ze ZŠ na SŠ, na motivační programy, dotace 

na žáky a práci školního asistenta. Žákům jsme poskytli nabídku od organizace Romea, která 

se týká podpor Žádostí o stipendia pro romské studenty na středních školách a vyšších 

odborných školách. Žákům školy jsme poskytli možnost navštěvovat nízkoprahový klub 

v Arnolticích Amaro suno – Náš sen. Aktivity v tomto školním roce byly omezeny nařízením 

vlády z důvodu covidové situace ve státě. Spolupracovali jsme s Agenturou pro sociální 

začleňování romské menšiny Libereckého kraje. Mezi další aktivity školního asistenta patřila 

účast na pedagogických poradách, třídních schůzkách, školeních, dnech otevřených dveří. 

Často jsme spolupracovali s MASIFem Frýdlant, účastnili jsme se jejich školení a seminářů 

formou workshopů.  

Zpráva kariérového poradce 

Poskytovali jsme podporu žákům školy v možnostech získání brigád v průběhu školního roku. 

Byla jim nabízena osobní konzultace nad dalšími možnostmi vzdělávání na střední škole, 

vyšší odborné škole a vysoké škole. Podporovali jsme i žáky s potřebou podpůrných opatření 

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem 

ze vzdělávání. Pomáhali jsme žákům s možnostmi výběru povolání ve svém oboru či oboru 

příbuzném. Vše bylo zaměřeno na podporu žáků a studentů na jejich kariérní cestě s ohledem 

na současnou podobu i prognózy trhu práce. 

V rámci našeho působení jsme připravili a zrealizovali se žáky měsíčně dvě individuální 

setkání, která vedla k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů  

a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu 

na trh práce. V nelehké covidové době vše bylo realizováno přes elektronické komunikace 

a některá setkání se uskutečnila i na půdě školy. 
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11. Údaje o řízení školy 

 

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant získala v prosinci 2012 

Certifikát jako osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci v souladu s ISO 

9001:2008 v oboru Plánování a realizace středoškolského vzdělávání.  

V rámci přechodu na normu ČSN EN ISO 9001:2016 byla zpracována metodika hodnocení 

rizik aspektů, které mohou ovlivnit výsledek QMS. Tato metodika tvoří přílohu PK.  

S normou ČSN EN ISO 9001:2016 byli seznámeni pracovníci na všech pracovištích 

školy formou prezentace (viz prezenční listiny). 

 

Na základě doporučení z interních auditů byly provedeny nebo budou provedeny 

do stanoveného termínu následující úpravy v procesech: 

 

Na poradě vedení byl ve školním roce 2020/2021 přezkoumán systém managementu kvality: 

Kontrola stavu úkolů z minulého přezkoumání 

 zaměstnanci školy jsou průběžně zapojováni do interní komunikace v organizaci v rámci 

ISO, 

 zaměstnanci využívají uložiště dokumentů ISO, 

 webové stránky školy se průběžné aktualizují a doplňují o potřebné informace, 

 kritéria hodnocení jednotlivých procesů byla upravena na základě požadavků VP 

a interních auditů, 

 škola se prezentuje formou mezinárodních soutěží a projektů, burz škol, dny otevřených 

dveří, spoluprací se sociálními partnery a jejich veřejnými akcemi, 

 ve spolupráci s pracovníky zajišťujícími BOZP a PO dochází průběžně k aktualizaci 

provozních řádů v souladu s legislativou, 

 byla splněna, případně projednána, všechna doporučení, která vzešla z interních auditů – 

viz zpráva z interních auditů pro poradu vedení. 

Přezkoumání naplňování Politiky kvality a cílů kvality 

 Vedení školy stanovilo Politiku kvality a v návaznosti na ni Cíle kvality s konkrétní 

odpovědností a termíny plnění. Níže je uvedeno vyhodnocení Politiky kvality a Cílů 

kvality. Cíle kvality jsou průběžně plněny. 

Projednání výsledků auditů 

V přechodném období, na základě auditů, byla splněna všechna doporučení. Neshody 

nebyly zaznamenány, nápravná opatření nebyla stanovena.  

 

Sledování a řešení stížností 

V průběhu sledovaného období nebyly zaznamenány žádné stížnosti. 

 

Management rizika 

Byla vypracována metodika hodnocení rizik aspektů, které mohou ovlivnit výsledek 

QMS podle ČSN EN ISO 9001:2016 a tvoří přílohu PK. Zahrnuje analýzu potenciálních 

rizik s vyhodnocením jejich závažnosti a pravděpodobností jejich vzniku. V rámci 

analýzy byla přijata opatření (akční plán) ke snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň. 

Analýza byla zpracována v součinnosti s vlastníky procesů. Jednotlivé aspekty byly 

http://www.sosag.cz/dokumenty/ISOcertifikat.pdf
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sledovány v průběhu interních auditů. Ze zpráv z interních auditů vyplynulo, 

že zpracované aspekty (rizika) v analýze rizik jsou dostačující. 

 

12. Údaje o dalších záměrech školy  

 

Výchovně - vzdělávací 

- Nábor nových žáků 

- Optimalizace oborů vzdělávání 

- Hospitační činnost vedoucích pracovníků 

- Zvýšení intenzity spolupráce se sociálními partnery a rodiči 

- Věnovat pozornost podpůrným opatřením ve vzdělávání, proškolení pedagogických 

pracovníků 

Materiální 

- Zlepšení technických vlastností obvodových konstrukcí budov v areálu Bělíkova – školní 

jídelna a tělocvična 

- Modernizace topného systému v areálu Bělíkova, Frýdlant 

- Pokračování v modernizaci učeben, laboratoří a pracovišť odborného výcviku 

- Spolupráce s KÚ LK  

- Zapojení do projektů OP VVV 

- Projektová činnost zaměřená na zlepšení podmínek a průběhu vzdělávání 

- ŠABLONY II. 

- ŠABLONY III. 

- PROJEKT NADACE IVANA DEJMALA 

- NAKAP II. 

- Investiční záměr na rekonstrukci školního pracoviště – Čs. armády 66, Frýdlant 

- Zlepšení technických vlastností obvodových konstrukcí budov v areálu Zámecká – 

tělocvična 

- Zapojení se do programu OŽP – Dešťovka pro pracoviště Zámecká, Frýdlant 

 

Personální 

Pokračování v intenzivní přípravě učitelů na státní maturity. Další vzdělávání kvalifikovaných 

pedagogických pracovníků 

 

13. Zhodnocení organizace školního roku v návaznosti na pandemii COVID-19 

 

Když se ohlédneme za obdobím spojeným s pandemií COVID-19, bylo to období, které 

přineslo mnoho smutku, obav, omezení či komplikovaných dní a týdnů. Období, kdy jsme si 

navzájem byli mnohdy velmi blízko, ale zároveň tak daleko. Prožili jsme měsíce, jež nutily 

každého z nás žít jinak, než jsme byli až dosud zvyklí. Museli jsme se učit novému způsobu 

života, novým pracovním dovednostem, ale třeba i novému využití času a novým zvyklostem 

v soužití s našimi blízkými. Nebyl to lehký rok. Byl však i velmi inovativní! V naší škole 

jsme neustále pracovali na zlepšování distanční výuky, modernizaci učeben, školních prostor, 

nákupu techniky, ale také přesunu vybavení z pracoviště Hejnice tak, abychom zabezpečili 

adekvátní podmínky pro žáky a zaměstnance, kterých se přesun dotýkal. Za výrazné 

pozitivum považuji dodržení stanoveného času distanční výuky, žáci se chtěli učit a využívat 
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ICT. Velmi přínosná pro nás byla pravidelnost, nepřetěžování a úkoly den předem. Osvědčila 

se nám spolupráce s rodiči, vytváření týdenních plánů doplněné on-line výukou. Velmi dobře 

hodnotíme práci s MS Teams – práce s úspěchem pro přihlášené žáky, většina se přihlásila 

(někteří neměli vždy k dispozici PC, např. v rodinách s více dětmi). Společně reflektujeme 

distanční výuku, co žákům vyhovovalo, co pro ně bylo těžké. V návaznosti na vládní opatření 

či protiepidemická nařízení jsme zprostředkovali informace, které škola od MŠMT měla, 

směrem k rodičům, žákům, tak i zaměstnancům školy.  

Nesporným přínosem roku s distanční výukou je významný pokrok většiny učitelů 

ve využívání IT. Proces digitalizace byl pro nás ve škole nutností, stal se však až nečekaně 

rychle. Je skoro neskutečné, co všechno učitelé a žáci za tak krátkou dobu jednoho roku 

zvládli a o kolik se ve svých dovednostech posunuli. Velmi kladně hodnotíme na škole 

možnosti aplikací, které umožňovali různé formy výuky na dálku, ale i větší využívání 

technologií v rámci pedagogického sboru, pro společné domlouvání i zaznamenávání 

informací a materiálů na jednom místě (MS Teams, IS EDOOKIT). Nutno podotknout, 

příprava na distanční výuku a její následná realizace několik hodin denně (dle stanoveného 

distančního rozvrhu) před monitory a webkamerami je pro většinu učitelů mnohem náročnější 

než prezenční výuka, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Nicméně, v naší škole se 

díky distanční výuce určitě otevřely nové komunikační kanály pro komunikace mezi školou 

a rodiči a celkové došlo k zintenzivnění této komunikace. 

V případě hygienických a preventivních opatřeních byla přijata jak žáky, zákonnými zástupci, 

tak i zaměstnanci školy. Vždy jsme se snažili dostatečně a srozumitelně vysvětlit jednotlivá 

opatření, ať to bylo testování žáků nebo dodržování protiepidemických opatření ve škole 

v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v České republice.  

Zcela odlišně dopadla distanční výuka v návaznosti na praktickou výuku ve škole. Praktická 

výuka je naprosto nezastupitelná. Co neprojde rukama, to v podstatě distanční výukou  

přes monitor nenaučíme. Výuka byla silně poznamenána druhou vlnou epidemie Covid – 19 

a mimořádnými opatřeními, vydanými MŠMT ČR a MZ ČR. Distanční vzdělávání, vyhlášené 

MŠMT v polovině října, bylo přerušeno krátkým obdobím prezenčního vzdělávání 

od posledního listopadového týdne do vánočních prázdnin, a skončilo teprve v posledním 

dubnovém týdnu, kdy žáci mohli při dodržení protiepidemiologických opatření školu opět 

navštěvovat osobně a účastnit se praktické výuky. Tato situace se samozřejmě velmi 

negativně projevila nejen přímo v odborném výcviku, kde výuka některých témat musela být 

zredukována na minimum nebo přesunuta do dalšího školního roku, ale i v pořádání 

tradičních školních akcí, z nichž naprostá většina byla zrušena.  

Na závěr je nutné dodat, bez kvalitních učitelů bychom ale nedosahovali nadprůměrných 

výsledků. Jsem rád, že mám jako ředitel školy v pedagogickém sboru výborné učitelky 

a učitele, vychovatelky, vychovatele domova mládeže a nepedagogické pracovníky, kteří 

dělají naší škole dobré jméno a zvyšují její prestiž.  

 

14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla žádná kontrola.  
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15. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Hospodaření školy bylo zpracováno ve Zprávě o činnosti za rok 2020, dne 26. dubna 2021. 

 

 

Ve Frýdlantu 1. října 2021     Ing. Miroslav Kudrna  

      

 

 

Podklady pro výroční zprávu dodal kolektiv autorů SŠHL Frýdlant. 

 

 


