Střední škola zemědělská
a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141

Zpráva o činnosti organizace
zřízené Plzeňským krajem
za rok 2020

Klatovy, únor 2021

Zpráva o činnosti organizace za rok 2020
Zpracování je uloženo § 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.

Charakteristika organizace:
Název organizace: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků
141
Adresa: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
Telefon: 376 326 280
Fax:

376 313 569

E-mail:

sekretariat@sszp.kt.cz

IZO: ředitelství - 600009424
součásti - 000077313, 108031683, 110031792
IČO: 617 817 97
Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb.
Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Zřizovací listina: vydaná Plzeňským krajem dne 30. listopadu 2001 pod č. j. H/759/01

Součásti školy:
Název součásti
1. Střední škola
2. Domov mládeže
3. Školní jídelna
4. Školní hospodářství

IZO součásti
000077313
108031683
110031792
181118475

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
Šmeralova 197, 339 01 Klatovy
Špičák 17, 340 04 Železná Ruda
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Kapacita
680 žáků
100 lůžek
850 jídel
neuvádí se

Přehled všech platných studijních, učebních oborů, oborů nástavby:

Název oboru

kód oboru

Kapacita
poslední
schválená
k 1. 9. 2020

Vyučován ve
školním roce
2019/20

2020/21

Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01

68

ANO

ANO

Agropodnikání

41-41-M/01

245

ANO

ANO

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

132

ANO

ANO

Gastronomie

65-41-L/01

140

ANO

ANO

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

Pekař
Cukrář
Řezník - uzenář
Kuchař – číšník
Zahradník
Zemědělec - farmář
Podnikání – denní forma
Podnikání – dálková forma

29-53-H/01
29-54-H/01
29-56-H/01
65-51-H/01
41-52-H/01
41-51-H/01
64-41-L/51
64-41-L/51

68
45
90
60
290
90
90
68
90

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

Doplňková činnost školy a školského zařízení:
Název doplňkové činnosti

Realizovaná v roce 2020

1. Hostinská činnost

ANO

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
a. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

ANO

b. Ubytovací služby

ANO

c. Provozování tělovýchovných a sportovních

ANO

zařízení a organizování sportovních činností
d. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,

ANO

včetně lektorské činnosti
e. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
f. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných

NE
NE

studií a posudků
g. Velkoobchod a maloobchod

NE

h. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů,
přehlídek, prodejních a obdobných akcí
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ANO

3. Provozování autoškoly

ANO

4. Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní

NE

provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny
včetně
5. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové

NE

evidence
6. Pekařství a cukrářství

NE

7. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

NE

Údaje o zaměstnancích:
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020
(fyzický stav/ přepočtený stav)
101/91,33

Z toho počet pedagogických pracovníků
(fyzický stav/přepočtený stav)
67/59,05

k 31. 12. 2020

Údaje o počtech žáků:
Údaj k 31. 8. 2020
Počet žáků*
ubytovaných v DM
stravovaných
Počet tříd
výchovných skupin
zájmových útvarů

464
84
891
24
3
0

Údaj podle statistických
výkazů pro škol. r. 2020/2021
508
85
888
24
3
0

* denní forma vzdělávání

Prospěch žáků ve školním roce 2019/2020 (v %):
Součást

Prospěl
Prospěl
Neprospěl
Neklasifikován
s vyznamenáním
SO %
16 = 8 %
181 = 90,5 %
3 = 1,5 %
0
UO + nástavba
29 = 10,47 %
236 = 85,20 %
12 = 4,33 %
0
Pozn.: Veškeré údaje uvádějte po součástech v %, kdy 100 % je počet žáků v dané součásti školy
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Chování žáků a docházka žáků v %:
Snížený stupeň z chování

Součást

Neomluvené
2. stupeň
3. stupeň
hodiny
SO
200 = 100 %
0
0
18 = 0,45 %
UO + nástavba
277 = 100 %
6 = 2,16 %
4 = 1,44 %
185 = 2,06 %
Pozn.: Veškeré údaje uvádějte po součástech v %, kdy 100 % je počet žáků v dané součásti školy.

Počet absolventů školy ve školním roce 2019/2020:
Součást
SO
UO + nástavba

Počet absolventů
31
60 + 15

Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce
Klatovy k 30. 9. 2020:
63-41-M/01
65-51-H/01
29-53-H/01
29-54-H/01
25-56-H/01
68-43-M/01
41-41-M/01
65-41-L/01
64-41-L/51
16-01-M/01
41-52-H/01
Celkem

Ekonomika a podnikání
Kuchař – číšník
Pekař
Cukrář
Řezník – uzenář
Veřejnosprávní činnost
Agropodnikání
Gastronomie
Podnikání
Ekologie a životní prostředí
Zahradník

1
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
6 nezaměstnaných

Přijímací řízení (pro školní rok 2020/2021):
Kód a název oboru

Počet uchazečů
Přihlášených
Přijatých*
35
23
19
8
33
18
13
10
31
23
25
14
47
24
7
4
53
30
13
9
25
8

41-41-M/01 Agropodnikání
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
65-41-L/01 Gastronomie
64-41-L/51 Podnikání - denní forma
29-53-H/01 Pekař
29-54-H/01 Cukrář
29-56-H/01 Řezník - uzenář
65-51-H/01 Kuchař - číšník
41-52-H/01 Zahradník
41-51-H/01 Zemědělec - farmář
* odevzdali zápisový lístek a nevzali zpět
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Kurzy k doplnění vzdělání:
Počet kurzů k doplnění základního vzdělání
0

Počet absolventů ve školním roce 2019/2020
0

Výsledky kontrol a inspekcí provedených v roce 2020
•

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj
Předmět: Úřední kontrola nad dodržováním platných předpisů
Datum: 12. 11. 2019, poslední úkon 2. 1. 2020, příkaz 3. 7. 2020.
Výsledky kontroly: Byly doplněny údaje o evidenci kuchyňských odpadů a potvrzení o převzetí těchto
odpadů. KVS bude věc dále řešena. Byly zjištěny závady při likvidaci odpadů. Školou byla přijata
nápravná opatření.

• Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Předmět: Vzorky odběru pité vody.
Datum: 10. 3. 2020.
Výsledky kontroly: Protokol o zkoušce č. 23818/2020, překročeno pouze pH. Přijatá nápravná opatření.
• Zastupitelstvo Plzeňského kraje, Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje
Předmět: Prověření vykázaných hospodářských výsledků organizace, prověření peněžních fondů
organizace, zadávání veřejných zakázek, vnitřní kontrolní systém.
Datum: 3. 3. 2020.
Výsledky kontroly: Byly doporučeny drobné úpravy a doplnění dokumentů. Závady nebyly zjištěny.
• Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Plzni
Předmět: Kontrola povinností plynoucích z následujících právních předpisů: Nařízení (ES) č.852/2004
a Zákon č.110/1997 Sb.
Datum: 8. 9. 2020
Výsledky kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky, opatření nebylo uloženo.
• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Předmět: Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného
Datum: 2. 9. 2020
Výsledky kontroly: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční
nedostatky.

Počet evidovaných stížností celkem
V roce 2020 nebyly podány žádné stížnosti.
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, má navázáno mnoho kontaktů se
sociálními partnery. Velmi dobré vztahy jsou navázány s obecně prospěšnou společností Úhlava,
o. p. s. Těžiště spolupráce je ve vytváření společných projektů a organizaci vzdělávacích akcí
určených pro širokou veřejnost i žáky školy. Dalším zajímavým partnerem, se kterým škola
spolupracuje, je Místní akční skupina Pošumaví. Škola je členem MAS Pošumaví, a tak dostává
veškeré pozvánky na připravované akce, semináře a školení a zároveň získává informace o činnosti
MAS prostřednictvím Zpravodaje. Škola je členem Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj
venkovského prostoru, členem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky a přidruženým členem
Potravinářské komory České republiky. Škola je také členem svazu PRO-BIO, což je Svaz
ekologických zemědělců - celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin.
Dále pak se škola stala členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. Také se stala
členem Asociace hotelů a restaurací České republiky.
Nejvýznamnější vztah je dlouhodobě udržován se Školním statkem, Klatovy, kde žáci konají
učební, individuální a provozní odbornou praxi. Prostory a vybavení statku využívá škola ke
konání praktické části maturitní zkoušky.
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, začala s úkony
ohledně převodu hospodaření z obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. Klatovy
IV, Národních mučedníků 141, pod Střední školu zemědělskou a potravinářskou, Klatovy,
Národních mučedníků 141. Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních
mučedníků 141, byl Radou Plzeňského kraje dne 17. 8. 2020 (číslo usnesení 5146/2020) udělen
souhlas s pořízením movitého majetku pro zajištění činnosti Školního hospodářství sloužícího jako
výuková základna pro zemědělsky zaměřené obory vzdělávání, a to na movitý majetek uvedený
v příloze tohoto návrhu usnesení. Od 1. ledna 2021 bude škola provozovat Školní farmu Na
Zemědělce, Čínov.
Škola má navázané úzké vztahy a spolupracuje s dalšími organizacemi v okolí, jako jsou:
MASO WEST, s. r. o., Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s., Drůbežářský závod Klatovy, a. s.,
Wellness Hotel Centrál Klatovy, Hotel Rozvoj Klatovy, základní školy, Klub seniorů Klatovy,
Svaz invalidů Klatovy, Okresní ústav sociální péče v Klatovech, Diakonie ČCE v Klatovech a
další instituce. Dále pak škola spolupracuje s Úřadem práce v Klatovech, Městským úřadem
Klatovy.
Škola je začleněna do Stálé vzdělávací základny Ministerstva zemědělství ČR a je
akreditována k realizaci rekvalifikačního vzdělávacího programu Kurz pro výkon obecných
zemědělských činností v rozsahu minimálně 300 hodin. Dále pak byla škola pověřena
Ministerstvem zemědělství České republiky ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné
praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky.
Škola je jmenována na základě výběru provedeného Komisí pro výběr Center odborné
přípravy CENTREM ODBORNÉ PŘÍPRAVY za účelem seznámení žáků s nejnovějšími
technologiemi a mechanizačními prostředky v oblasti zemědělství, zahradnictví a potravinářství.
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, vlastní Statut cvičné školy ČZU v Praze
a je zařazena jako cvičná škola pro pedagogickou praxi Institutu vzdělávání a poradenství České
zemědělské univerzity v Praze. Této možnosti využívají budoucí pedagogové.
Existence Konzultačního střediska PEF ČZU Praha při naší škole rozšiřuje vzdělávací
nabídku pro maturanty o možnost získání vysokoškolského vzdělání v oboru veřejná správa a
regionální rozvoj. V prostorách naší školy je zajištěn provoz tohoto střediska.
Škola pokračuje v navázané spolupráci s Ústavem zemědělských a ekonomických informací
v Praze a s Českomoravskou společností chovatelů, a. s.
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Žáci zabezpečují v Centru odborného výcviku a celoživotního vzdělávání při SŠZP
výrobu pekařských, cukrářských a kuchařských výrobků, jejich prodej, obsluhu při rautech,
banketech a dalších společenských příležitostech a na smluvně zajištěných pracovištích pro UO
kuchař-číšník zajišťují výrobu a servis.
leden 2020
- příprava odborných dovedností pro všechny učební obory
- výslužky na svatby
- občerstvení na společenských a maturitních plesech
- pokračovací kurz pro žáky „Vyřezávání ovoce a zeleniny“
- setkání v Cukrárně Na Zemědělce – Diakonie Klatovy
- seminář firmy Ireks Enzyma pro UO pekař a cukrář „Modelované výrobky a lesklé polevy“
- seminář Šmakoun naslano a nasladko pro žáky i veřejnost
únor 2020
- výroba pekařských a cukrářských výrobků pro výslužky
- příprava banketů v hotelu Centrál
- zahájení odborných dovedností všech učebních oborů 1. – 3. r.
- příprava občerstvení a rautů, rodinné oslavy – školní restaurace Centrum, hotel Centrál
- Cukrárna Na Zemědělce – připravované akce pro charitu Klatovy, skupiny Budík a Chapadlo
- Zdravé jídlo ve zdravém městě – akce pořádaná MěÚ Klatovy a SŠZP
- cukrářský kurz pro členky SDH Klatovy
- školení Ireks Enzyma “Nové trendy v pekárně”, SŠZP Centrum
březen 2020
- barmanský kurz, výukový kurz pro žáky UO kuchař - číšník, SO gastronomie

Ve výčtu jsou uvedeny pouze stěžejní akce, SŠZP spolupracovala samozřejmě s dalšími
smluvně zajištěnými pracovišti (hotely, restaurace, drobné provozovny, potravinářské firmy,
úřady, základní školy atd.).
Do veřejné společenské činnosti byly zapojeny všechny učební obory a gastronomické studijní
obory, při všech akcích byl zajištěn pedagogický dohled a doprava žáků domů z uvedených akcí.
Spolupráce s úřadem práce
Formou přednášek a konzultací jsou žáci seznamování s problematikou činnosti ÚP. Velmi
pozitivní je také spolupráce výchovných poradců školy s pracovníky ÚP Klatovy.
Spolupráce s ČZU Praha
V roce 2020 pokračovala činnost Konzultačního střediska ČZU Praha ve spolupráci
s Úhlavou, o. p. s. Vedle výuky akreditovaného bakalářského oboru veřejná správa
a regionální rozvoj se škola v této spolupráci partnersky podílela na realizaci či vytváření
společných vzdělávacích projektů.
Spolupráce s MAS Pošumaví
V tomto roce také pokračovala spolupráce školy a MAS Pošumaví při řešení různých
otázek.
Spolupráce s OHK v Klatovech
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141,
pokračovala v navázané spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Klatovy.
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Spolupráce s MZe ČR
V rámci studijního zaměření školy funguje výborná spolupráce s odborem vzdělávání MZe.
Škola je akreditována jako stálá vzdělávací základna MZe, kde vedle realizace rekvalifikačních
kurzů (nejvíce absolventů v ČR) se podílí i na publikační činnosti, popřípadě zpravodajské
činnosti. Škola je jmenována Centrem odborné přípravy za účelem seznámení žáků s nejnovějšími
technologiemi a mechanizačními prostředky v oblasti zemědělství, zahradnictví a potravinářství.
Spolupráce s ÚZEI Praha
V rámci odborné činnosti škola nabízí metodickou a poradenskou činnost v oblasti
zemědělství a venkova. Spolupráce s ÚZEI Praha umožňuje přístup k aktuálním informacím
z výše zmíněné oblasti, popř. konzultace s odborníky ÚZEI Praha.
Mezinárodní spolupráce
V rámci mezinárodní spolupráce se prohlubovaly kontakty s francouzskou školou
v Poligny a německými školami ve městech Cham, Regen a Neunburg vorm Wald a
Oberviechtach.
Spolupráce s profesními asociacemi, komorami
Škola je členem Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru,
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, Asociace hotelů a restaurací České republiky,
Potravinářské komory České republiky, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s., svazu
PRO-BIO (Svaz ekologických zemědělců – celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a
prodejců biopotravin, spolupráce se zaměstnavateli (možná spolupráce při různých aktivitách).

Investice
Škola jako správce majetku Plzeňského kraje se snažila o pořízení nového majetku, údržbu
a opravy stávajícího majetku. Byl pořízen nový kompostér na likvidaci gastroodpadu, likvidace
probíhá inovativní metodou založenou na principu aerobního kompostování. Jedná se o učební
pomůcku v celkové hodnotě 356 950 Kč. Pro výuku praxe byl zakoupen nový zemědělský stroj
(Manipulátor Merlo) v celkové hodnotě 2 116 290 Kč a investiční majetek v celkové hodnotě 12
542 664 Kč pro Farmu Na Zemědělce, Čínov. Pro potřeby školy byl zakoupen nový server v
celkové hodnotě 195 983 Kč. Opravena byla fasáda školy v celkové hodnotě 1 997 485 Kč.

Aktivity školy
Soutěže a olympiády
Úspěch v soutěži Kraj pro bezpečný internet
Na Krajském úřadě Plzeňského kraje byl za účasti náměstka hejtmana pro oblasti regionálního
rozvoje, fondů EU a informatiky Ivo Grünera vyhodnocen projekt Kraj pro bezpečný internet
2019, který se zaměřuje na problematiku nových technologií a rizika spojená s jejich používáním.
Součástí vyhodnocení programu 2019 bylo stejně jako v loňském roce ocenění žáků, kteří se
úspěšně zúčastnili soutěžního kvízu zveřejněného na stránkách projektu Plzeňský kraj – bezpečný
kraj. Zároveň proběhlo krajské finále soutěže SŠ – Kraj pro bezpečný internet Plus. Zúčastnit se
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mohli žáci SŠ v Plzeňském kraji nebo žáci SŠ, kteří mají v Plzeňském kraji trvalý pobyt. Celkově
se soutěže zúčastnilo na 3000 žáků středních škol.
Úspěšných žáků bylo 250. Pro finále na KÚ Plzeňského kraje bylo vybráno pět nejlepších, mezi
kterými byl i žák naší školy, Filip Vitanovský ze třídy 2. N. Ve finále byl úspěšný, a celkově
skončil mezi konkurencí žáků gymnázií na 2. místě. Byl tak určen, jako rezerva pro celostátní
finále této soutěže na Ministerstvu vnitra.

Semináře, kurzy
Příprava sushi
Obrovský zájem měli žáci o seminář Jak připravit sushi. 9. ledna jsme jej připravili pro žáky
oboru kuchař číšník pro pohostinství (1. – 3. ročník) ve spolupráci s paní Bc. Miroslavou Pítrovou,
předsedkyní AKC ČR. Sushi je oblíbené japonské jídlo, které je chutné, je velice zdravé a pestré.
Na jeho přípravu jsou nutné kvalitní čerstvé suroviny a správná rýže. Žáci si vyzkoušeli několik
druhů sushi – závitky, maki sushi, bochánky, sushi stack aj. Pro náplň použili tuňáka, lososa,
avokádo a okurku. Všichni to zvládli na výbornou. Tento velmi zajímavý seminář vedl již tradičně
šéfkuchař pan Oldřich Pítra, odborník na gastronomii a porotce mezinárodních kuchařských
soutěží. Žáci byli nadšení.

Seminář na téma Moderní produkty v kuchyni Robot-coupe
Ve středu 22. 1. 2020 jsme připravili pro žáky oboru gastronomie a kuchař číšník pro
pohostinství další zajímavý seminář na téma Moderní produkty v kuchyni. Seminář organizovala
naše škola ve spolupráci s paní Bc. Miroslavou Pítrovou, předsedkyní AKC ČR a s firmou Robotcoupe zastoupenou panem Martinem Kramným. Co se žáci během semináře naučili? Pan Kramný
připravil pro žáky moderní pětichodové menu, které vařili pomocí moderní technologie firmy
Robot-coupe. Během semináře si žáci vyzkoušeli všechny novinky této firmy - vařili, krouhali
zeleninu, kutrovali maso, mixovali, šlehali kaši, pyré a nakonec vyzkoušeli moderní odšťavňovače
na přípravu fresh nápojů. Seminář byl pěkný, akční, plný zajímavostí a novinek.
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Prezentace školy
Naše škola vyhrála Regionální potravinu Plzeňského kraje
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy se svým cukrářským výrobkem
KLATOVSKÝ PERNÍK zvítězila v kategorii cukrářské výrobky a obdržela značku Regionální
potravina Plzeňského kraje 2020. Cenu předal Josef Bernard, náměstek hejtmanky Plzeňského
kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje,
Michaela Opltová, předsedkyně výboru pro regionální rozvoj, Pavel Honzík, předseda správní
rady Úhlava, o.p.s., Ivo Šašek, člen správní rady Úhlava, o.p.s.

.

SPORT
Lyžařský výcvikový kurz třídy 1.EI
V termínu od 5. do 10. ledna 2020 se na šumavském Špičáku uskutečnil lyžařský výcvik třídy 1.
EI SŠZP Klatovy. Žáci byli ubytováni v hotelu Malá Paříž, kde strávili pěkný týden. Šumava nás
přivítala zimním počasím, a tak nebyl problém se plně věnovat jak výcviku na sjezdových lyžích,
tak i na běžkách. Vše bylo zvládnuto, věříme, že láska k horám přetrvá a na lyžích se budeme
potkávat i v budoucnu!

11

Investiční akce
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech za podpory vedení Plzeňského kraje
připravuje projektovou dokumentaci na akci: Výstavba výukových prostor pro učební
obory na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141“.
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, v současné době
vyučuje své žáky jak v ulici Národních mučedníků 141, tak i v ulici Šmeralova 197. Záměrem
akce je vybudovat nové výukové prostory na pozemku v ulici Národních mučedníků 141 a opustit
v budoucnu nevyhovující učebny v ulici Šmeralova 197. Dále dojde k ucelení vzdělávacího
systému učebních oborů, kdy bude nová budova propojena s Centrem odborného výcviku a
celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech, které bylo zprovozněno
v roce 2010. Zároveň dojde k modernizaci a ke zkvalitnění vyučovacího procesu školy.
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Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech za podpory vedení Plzeňského kraje
připravuje projektovou dokumentaci na akci: Modernizace Školní farmy Na Zemědělce –
Čínov.
V dalším roce bude škola přebírat Školní statek Klatovy - Čínov, s. r. o. Školní farma bude
zabezpečovat odborné vzdělávání žáků školy. Je potřeba, aby žáci absolvovali odbornou
praktickou výuku v reálných podmínkách zemědělské výroby, aby získali potřebné dovednosti a
naučili se správné pracovní postupy. Transformace školního statku pod školu umožní jednodušší
koordinaci a propojení teoretické a praktické výuky zemědělských oborů, umožní žákům se
aktivně zapojovat do výrobního procesu s moderními technologiemi, seznamovat se nejen s
novými, ale i tradičními postupy zemědělské výroby. Žáci mají procházet kvalitní a komplexní
praktickou výukou a pod odborným dohledem být součástí vlastního výrobního procesu, což je
velmi obtížné zajistit při praktické výuce v jiných zemědělských subjektech. Počítá se s postupnou
opravou a rekonstrukcí celého areálu. Zajímavostí také je, že by škola chtěla mimo jiné v areálu
vybudovat minimlékárnu, bourárnu a realizovat prodej ze dvora.
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Další aktivity
Projektový den v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji.
V únoru proběhl na naší škole projektový den v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání
v Plzeňském kraji. Je vidět, že žáky zajímá chemie, robotika i zemědělské předměty.

Distanční vzdělávání na SŠZP Klatovy
V březnu v souvislosti s epidemiologickou situací bylo třeba se vzdělávat distančně, klíčový
nástroj byl a je pro nás nově vytvořený systém ZEMĚ-learn-EC v Office 365 (www.office.com)
v Microsoft TEAMS, kde má každý zřízený účet.
Střední škola zemědělská a potravinářská vytvořila 24 týmů (1 třída 1 tým), v každé třídě
v průměru 15 předmětů. To vše online. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v Microsoft Teams,
Forms atd.
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Zde je ukázka rozvrhu, kdy se učí distančně.

Škola pořídila kompostér
V květnu jsme instalovali s Ing. Ungerem z firmy Dekos R, s.r.o., nový kompostér na likvidaci
gastroodpadu. Jde o inovativní metodu založenou na principu aerobního kompostování. Jde také
o učební pomůcku.
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Oprava fasády na SŠZP Klatovy
O prázdninách jsme na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech opravili fasádu u
sálu a vstupní schodiště.

V rámci Centra odborné přípravy škola pořídila manipulátor pro praktické vyučování
V září jsme převzali učební pomůcku, a to manipulátor pro praktické vyučování za cca 2 mil Kč.
Pořídili jsme ji z dotačního programu MZe Centra odborné přípravy.
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Robotická soutěž v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
V říjnu proběhla krajská robotická soutěž v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v PK.
I zástupci SŠZP Klatovy se zúčastnili.

Minecraft ve výuce SŠZP Klatovy
Práce žáků třídy 2. I v online výuce. Ukázky 3D modelování.

Školská rada
V roce 2020 proběhla dvě jednání školské rady.
31. zasedání Školské rady se konalo 18. 5. 2020. Školská rada proběhla formou online z
důvodu koronavirové krize. Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík členům školské rady podal
informace o školních akcích a dalších aktivitách školy. Následovala diskuse. Poté bylo zasedání
ukončeno.
32. zasedání Školské rady se konalo 19. 10. 2020. Předsedkyně Ing. Alice Johánková zahájila
jednání a ředitel školy Ing. Vladislav Smolík seznámil přítomné s výroční zprávou za školní rok
2019-2020. Školská rada uvedený dokument následně schválila. Dále pak informoval členy
Školské rady o proběhlých a připravovaných aktivitách školy. Na závěr proběhla diskuse.
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Projekty
Podpora technického vzdělávání
Název: Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356
Účel: Hlavním cílem projektu je rozvinout vědomosti, dovednosti a přístup žáků i pedagogů k
technickému a odbornému vzdělávání. Dále jde o zkvalitnění podmínek pro studium nejen v
technických oborech, které škola nabízí, ale i o zvýšení motivace žáků ke vzdělávání. Tento cíl
reflektuje problematickou situaci na trhu práce v technických profesích i reálné uplatnění žáků.
Modernizace učeben vychází ze současných potřeb a nároků kladených na výuku odborných
předmětů vyučovaných ve školách. Součástí projektových aktivit je i zapojení dětí mateřských
škol, žáků základních škol, jejichž cílem je podpora zájmu o technické a odborné vzdělávání tak,
abychom ovlivnili další vzdělávací dráhu těchto žáků ve prospěch technického vzdělávání. Dále
jde samozřejmě o zkvalitnění podmínek a vytvoření moderního prostředí na škole pro naše
pedagogy i žáky. Dalšími cíli jsou ověření získaných odborných dovedností v praktické činnosti v
kroužcích, seznámení s reálným pracovním prostředím a s odbornou náplní vyučovaných
studijních oborů. To vše by mělo posílit zájem žáků základních škol o technické obory.
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příspěvek: 4 391 027,00 Kč
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stav: projekt ukončen
Název: Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor agropodnikání v rámci dotačního
programu Centra odborné přípravy
Účel: Cílem projektu je pořízení výukových pomůcek pro studijní obor agropodnikání v rámci
dotačního programu Centra odborné přípravy (COP), které zabezpečí zvýšení kvality odborného
vzdělávání žáků naší školy, a tím kvalitnější přípravu žáků pro budoucí povolání. Realizací
projektu bude položen základ k modernizaci vybavení pro střední vzdělávání v zemědělských
oborech, dále pak přispěje jednoznačně k vyšší efektivitě výuky, ke zkvalitnění odborné složky
přípravy v technických oborech s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných
kompetencí žáka s využitím těchto moderních technologií. Byl pořízen manipulátor pro praktické
vyučování
Program: Centra odborné přípravy (COP)
Příspěvek: 1 666 000,00 Kč
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
Stav: projekt ukončen
Název: Praxe na biofarmě v Itálii II
Účel:
V projektu zrealizujeme dvoutýdenní stáž pro 15 žáků naší školy v oboru agropodnikání. Stáž je
naplánována na květen - červen 2020. Zároveň chceme zařadit do projektu i dlouhodobou
tříměsíční stáž pro žáky 3. ročníku, popř. absolventy 4. ročníku, která by se uskutečnila v rozmezí
červen - září 2020. Začátek projektu je naplánován na 01. 10. 2019, projekt bude trvat 16 měsíců
a končí dne 30. 11. 2020. Místem stáže bude rodinná farma Fattoria Biologica Patrice ve střední
Itálii.
Žáci se budou starat přibližně o 50 ovcí, krávy, koně a prasata chované v souladu s ekologickými
a etickými principy. Na záhonech budou pěstovat zeleninu a pomáhat v sadu. Rovněž budou
pracovat s olivami. Pracovat na farmě budou šest až osm hodin, od osmé ranní do třetí až čtvrté
odpoledne. Vždy budou mít hodinu přestávku na oběd, strava a ubytování bude kompletně
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zajištěno na farmě. V odpoledních hodinách budou mít zařazeny do programu tematické exkurze,
výlety do okolí nebo volný program.
Program Evropské unie: „Erasmus +, KA1 mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy“.
Příspěvek: 43 544 Eur
Poskytovatel: Program Erasmus+
Stav: projekt v realizaci
Název: Maják – síť kolegiální podpory
Účel: Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat
pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů
fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou
dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na
realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastní pedagogové ZŠ a SŠ z
celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.
Program: OPVV
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stav: projekt ukončen
Název: SŠZP Klatovy-Šablony II.
Účel: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a
studentů, spolupráce s veřejností.
Program: OPVV
Příspěvek: 1 853 400,- Kč
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stav: projekt v realizaci
Název: Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji
Účel: Hlavním cílem projektu je rozvinout vědomosti, dovednosti a přístup žáků i pedagogů k
technickému, odbornému, polytechnickému a ICT vzdělávání. Dále jde o zkvalitnění podmínek
pro studium nejen v technických oborech, které škola nabízí, ale i o zvýšení motivace žáků ke
vzdělávání. Tento cíl reflektuje problematickou situaci na trhu práce v technických profesích i
reálné uplatnění žáků. Modernizace učeben vychází ze současných potřeb a nároků kladených na
výuku odborných předmětů vyučovaných ve školách. Součástí projektových aktivit je i zapojení
dětí mateřských škol, žáků základních škol, jejichž cílem je podpora zájmu o technické, odborné,
ICT a polytechnické vzdělávání tak, abychom ovlivnili další vzdělávací dráhu těchto žáků ve
prospěch technického vzdělávání. Dále určitě jde o zkvalitnění podmínek a vytvoření moderního
prostředí na škole pro naše pedagogy i žáky. Dalšími cíli jsou ověření získaných odborných
dovedností v praktické činnosti v kroužcích, seznámení s reálným pracovním prostředím a s
odbornou náplní vyučovaných studijních oborů. To vše by mělo posílit zájem žáků základních
škol o technické obory.
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příspěvek: 4 270 687,20 Kč
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stav: projekt v přípravě
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V roce 2020 se potvrdila role Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních
mučedníků 141, která spočívá ve dvou úrovních.
První je vymezena §57 až 85, §117 a 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími
předpisy a čl. II zřizovací listiny školy, tedy výchova a vzdělávání žáků střední školy a řádné
hospodaření se svěřeným majetkem.
V oblasti odborného vzdělávání je výuka zajišťována vyučujícími, kteří mají praktické
zkušenosti se zemědělským, ekonomickým, potravinářským, gastronomickým případně
ekologickým oborem.
Tento rok byl výjimečný tím, že díky epidemiologické situaci ohledně onemocnění COVID19 bylo mnoho akcí omezeno, byla střídavě omezena prezenční účast žáků a žákyň na výuce, škola
implementovala do výuky distanční vzdělávání přes Microsoft Teams. Navázali jsme na již
zrealizované evropské projekty, jako E-learning – podpora vzdělávání, Zkvalitňování výuky
zemědělských a potravinářských oborů a Inovace výuky na SŠZP Klatovy. Naše škola využila
zkušenosti, které načerpala po dobu, ve které je Microsoft Showcase School.
Tento fakt přispívá k již tradičnímu velmi dobrému umisťování žáků školy v odborných
soutěžích na celostátní úrovni. Naši žáci se stále zapojují do charitativních a dobročinných akcí.
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, začala s úkony
ohledně převodu hospodaření z obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Čínov, s.r.o. Klatovy
IV, Národních mučedníků 141 pod Střední školu zemědělskou a potravinářskou, Klatovy,
Národních mučedníků 141. Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních
mučedníků 141, byl Radou Plzeňského kraje dne 17. 8. 2020 (číslo usnesení 5146/2020) udělen
souhlas s pořízením movitého majetku pro zajištění činnosti Školního hospodářství sloužícího jako
výuková základna pro zemědělsky zaměřené obory vzděláván, a to na movitý uvedený v příloze
tohoto návrhu usnesení. Od 1. ledna 2021 bude škola provozovat Školní farmu Na Zemědělce.
Škola jako správce majetku Plzeňského kraje se snažila o pořízení nového majetku, údržbu a
opravy stávajícího majetku. Byl pořízen nový kompostér na likvidaci gastroodpadu, likvidace
probíhá inovativní metodou založenou na principu aerobního kompostování. Jedná se o učební
pomůcku v celkové hodnotě 356 950 Kč. Pro výuku praxe byl zakoupen nový zemědělský stroj
(Manipulátor Merlo) v celkové hodnotě 2 116 290 Kč a investiční majetek v celkové hodnotě
12 542 664 Kč pro Školní farmu Na Zemědělce, Čínov. Pro potřeby školy byl zakoupen nový
server v celkové hodnotě 195 983 Kč. Opravena byla fasáda školy v celkové hodnotě 1 997 485
Kč.
V roce 2020 škola vykázala hospodářský výsledek před zdaněním z hlavní činnosti 138 251,02 Kč, hospodářský výsledek před zdaněním z hospodářské činnosti 141 541,78 Kč,
hospodářský výsledek před zdaněním celkem činil 3 290,76 Kč.
Druhá úroveň, která je naší škole vlastní, spočívá ve spolupráci s odbornou veřejností. V této
funkci se škola zaměřuje logicky na sektor zemědělství, potravinářství, gastronomii a venkov.
Naše škola spolupracuje při svých aktivitách s mnoha partnery. Velmi cennou zkušeností je
pokračující velmi úzká spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Ministerstvem
zemědělství, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v Praze, Českomoravskou společností
chovatelů, a.s., MAS Pošumaví, Úhlavou, o.p.s., Školním statkem, Klatovy, OHK Klatovy,
Potravinářskou komorou ČR, Asociací kuchařů a cukrářů České republiky, Asociací hotelů a
restaurací České republiky, Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru,
Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s., Svazem ekologických zemědělců - PRO-BIO,
Úřadem práce v Klatovech a dalšími sociálními partnery (Město Klatovy, MAS Pošumaví,
zaměstnavatelé, občanská sdružení atd.)
Lze konstatovat, že úkoly obsažené v čl. II zřizovací listiny školy a vymezené §57 až 85, §117
a 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími předpisy, byly splněny.
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Příloha č. 1
Údaje o nákladech a výnosech v roce 2020 (v tis. Kč):
Pol. č.
Název položky
NÁKLADY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Jiné daně a poplatky
Prodaný materiál
Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
Tvorba a zúčtování opravných položek
Kurzové ztráty
Náklady celkem

17
18
19
20
21
VÝNOSY
1
Výnosy z prodeje služeb
2
Výnosy z pronájmu
3
Výnosy z prodeje materiálu
4
Čerpání fondů
5
Ostatní výnosy z činnosti
6
Zúčtování fondů
7
Kurzové zisky
8
Příspěvky a dotace na provoz
9
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Hlavní činnost

Doplňková činnost

4 668
2 385
0
2 975
10
3
2 780
42 405
12 453
164
1 366

241
224

99
407
83
1
5

6

4
0

3 530

207

1 741
412
2
58
76 340
5 250

21

204

14

1 489
1 127
498

2
2 718
914

5

60
67 257
76 202
-138

1 630
141

Příloha č. 2

Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2020 (v Kč):
Dotace poskytnuté

Poskytnuto

Použito

Vratky dotací

všemi poskytovateli

k 31.12.2020

k 31.12.2020

celkem

1
66 337 903

2
66 261 197

3
76 706

53 390 382

53 390 382

0

38 561 628
296 120
14 532 634
20 686

38 561 628
296 120
14 532 634
20 686

0
0
0
0

12 947 521

12 870 815

76 706

11 924 452
8 500
1 014 569

11 924 452
8 500
937 863

0
0
76 706

a
Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.)
v tom:
1. přímé výdaje na vzdělávání celkem
v tom:
a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)
z toho: DVPP

2. další jednotlivé tituly dotací celkem
(uvedené v číselníku účelových znaků)
33152 Příspěvek na provoz
33038 Excelence středních škol
33063 Podpora odborného v zdělávání v PK

Příloha č. 3
Peněžní fondy (v Kč):
Peněžní fondy
organizace

SÚ

Zůstatek účtu
k 31.12.2020

Stav AÚ
241/243
k fondu

Rozdíl
sloupce

1.
241
261

2.

2.-1.

Stav účtu 261
pro běžné
provozní
prostředky

509 137,17
76 464,25

Fond odměn

411

278 966,13

278 966,13

0

FKSP
Rezervní fond tvořený
ze zlepšeného
výsledku hospodaření

412

1 207 856,49

1 144 555,49

-63 301

413

0

0

0

Rezervní fond

414

1 820 861,62

1 837 501,62

16 640

Investiční fond

416

11 000 838,54

10 805 132,51

-195 706,03

14 308 522,78

14 066 155,75

-242 367,03

CELKEM

Stav AÚ 241
pro běžné
provozní
prostředky

22

509 137,17

76 464,25

Příloha č. 4
Přehled stavu pohledávek k 31.12.2020 (v Kč):
Celkem

Z toho do
lhůty
splatnosti

Z toho po
lhůtě
splatnosti

99 769,90

93 424,90

6 345

Z toho
s upomínkou

Z toho
zažalované

Z toho
odsouzené

Z toho
nevymahatelné

7396

Příloha č. 5
Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů (v Kč):
Limit
86,93
38 561 628
296 120
53 390 382

přepočtený počet zaměstnanců
mzdové prostředky na platy
mzdové prostředky – OPPP
neinvestiční výdaje na přímé výdaje ve školství

Skutečnost
91,33
38 561 628
296 120
53 390 382

Rozdíl
-4,4
0
0
0

Příloha č. 6
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč):

Fond odměn
0

Fond rezervní
3 290,76
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Celkem
3 290,76

Závěr
Stanovené cíle, které vyplývají ze zřizovací listiny a jsou konkrétně definované v plánu práce
Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, byly splněny.
V oblasti odborného vzdělávání výuku zajišťují vyučující, kteří mají praktické zkušenosti se
zemědělským, ekonomickým, potravinářským, ekologickým oborem, dále pak s
gastronomickým oborem.
Tento rok byl výjimečný tím, že díky epidemiologické situaci ohledně onemocnění COVID19 bylo mnoho akcí omezeno, byla střídavě omezena prezenční účast žáků a žákyň na výuce,
škola implementovala do výuky distanční vzdělávání přes Microsoft Teams. Navázali jsme na
již zrealizované evropské projekty, jako E-learning – podpora vzdělávání, Zkvalitňování výuky
zemědělských a potravinářských oborů a Inovace výuky na SŠZP Klatovy. Naše škola využila
zkušenosti, které načerpala po dobu, ve které je Microsoft Showcase School.
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, začala s úkony
ohledně převodu hospodaření z obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Čínov, s.r.o.
Klatovy IV, Národních mučedníků 141, pod Střední školu zemědělskou a potravinářskou,
Klatovy, Národních mučedníků 141. Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy,
Národních mučedníků 141, byl Radou Plzeňského kraje dne 17. 8. 2020 (číslo usnesení
5146/2020) udělen souhlas s pořízením movitého majetku pro zajištění činnosti Školního
hospodářství sloužícího jako výuková základna pro zemědělsky zaměřené obory vzděláván, a to
na movitý uvedený v příloze tohoto návrhu usnesení. Od 1. ledna 2021 bude škola provozovat
Školní farmu Na Zemědělce, Čínov.
Škola jako správce majetku Plzeňského kraje se snažila o pořízení nového majetku, údržbu a
opravy stávajícího majetku. Byl pořízen nový kompostér na likvidaci gastroodpadu, likvidace
probíhá inovativní metodou založenou na principu aerobního kompostování. Jedná se o učební
pomůcku v celkové hodnotě 356 950 Kč. Pro výuku praxe byl zakoupen nový zemědělský stroj
(Manipulátor Merlo) v celkové hodnotě 2 116 290 Kč a investiční majetek v celkové hodnotě
12 542 664 Kč pro Školní farmu Na Zemědělce, Čínov. Pro potřeby školy byl zakoupen nový
server v celkové hodnotě 195 983 Kč. Opravena byla fasáda školy v celkové hodnotě 1 997 485
Kč.
Jeví se jako nutné využívat možností školy a pedagogů na další vzdělávací a poradenské
činnosti. Škola se zapojila a chce se dále zapojovat do mnoha projektových aktivit. Škola
realizovala dotaci v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy na pořízení výukových
pomůcek pro studijní obor agropodnikání, Centra odborné přípravy, Ministerstvo zemědělství.
Škola ukončila projekt s názvem Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 z programu Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Škola realizuje projekt s názvem Praxe
na biofarmě v Itálii II z Programu Evropské unie „Erasmus +, KA1 mobilita jednotlivců v oblasti
vzdělávání a odborné přípravy“. Dále ukončila projekt Maják – síť kolegiální podpory, Operační
program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Škola
realizuje projekt s názvem SŠZP Klatovy Šablony II z programu Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dále škola připravila projekt
Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Velmi cennou zkušeností je pokračující velmi úzká spolupráce s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze, Ministerstvem zemědělství, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v
Praze, Českomoravskou společností chovatelů, a.s., MAS Pošumaví, Úhlavou, o. p. s., Školním
statkem, Klatovy, OHK Klatovy, Úřadem práce v Klatovech a dalšími sociálními partnery
(zaměstnavatelé, občanská sdružení). Škola je členem Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj
venkovského prostoru, členem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, Asociace hotelů a
restaurací České republiky a přidruženým členem Potravinářské komory České republiky. Škola
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je také členem svazu PRO-BIO, což je Svaz ekologických zemědělců - celostátní sdružení
ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin a je také členem Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR, o. s.
Výměna odborných, pedagogických i manažerských zkušeností je vysoce prospěšná pro růst
úrovně středoškolského vzdělávání. V tomto směru je pozitivní ochota většiny pedagogických
pracovníků dalšího odborného i pedagogického vzdělávání.

Datum: 25. 2. 2021
Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy
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