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I. Úvod 

 

Střední odborné učiliště vzniklo na základě zřizovací listiny ministra spravedlnosti, a z té 

vyplývá charakteristika školy (viz. příloha č. 1). 

Hlavním úkolem v oblasti vzdělávání je vytvářet podmínky pro vzdělávání ve výkonu trestu 

odnětí svobody, a to zejména vhodnou nabídkou vzdělávacích aktivit s cílem uplatnění žáků 

na trhu práce po propuštění z výkonu trestu. Tento úkol je průběžně plněn. 

Efektivní naplnění konceptu integrace odsouzených do společnosti je mj. závislé také na 

možnostech, které jsou vězněným osobám nabízeny v oblasti vzdělávání. U odsouzených jsou 

vzdělávací aktivity nedílnou součástí programu zacházení, u obviněných tvoří doplnění 

programových aktivit. Soběstačný způsob života a sociální integrace propuštěného vězně 

do společnosti je do značné míry dána vzděláním, a tedy uplatněním na trhu práce. Jako 

nezbytná se ukazuje nutnost vybavit vězněné osoby zejména pracovními kompetencemi, 

uplatnitelnými na trhu práce ve spojení s vývojem poptávky. Nutnou podmínkou musí zůstat 

aktivní zájem o vzdělávání ze strany vězněných osob včetně předpokladu jejich 

vzdělavatelnosti. 

Vzdělávání odsouzených ve Vězeňské službě ČR je děleno na formální a neformální. Formální 

vzdělávání má dvě části, a to vzdělávání organizované Vězeňskou službou ČR  a vzdělávání 

organizované jinými subjekty. Obecně lze uvést, že výsledkem formálního  vzdělávání je 

doklad o dosaženém vzdělání a výsledkem neformálního vzdělávání je plnění programu 

zacházení. Neformálním vzděláváním rozumíme vzdělávací aktivity realizované v rámci 

programu zacházení, jejichž výstupem není doklad, který by byl uplatnitelný na trhu práce. 

Proto nadále platí nabídka ŠVS o přezkoušení znalostí absolventů některých neformálních 

aktivit (jazykové, počítačové) a tím umožnit odsouzeným získat Osvědčení o  absolvování 

kurzu. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo vzdělávání odsouzených mužů a žen realizováno dle učební 

dokumentace schválené ředitelem SOU, dle závěrů měsíčních pedagogických rad SOU a dále 

dle konkrétní situace. 

Pandemická situace poznamenala (vzhledem k lokalizaci jednotlivých středisek napříč celou 

republikou) práci zaměstnanců SOU i v průběhu školního roku 2020 / 2021. 

Významným počinem vedení SOU, byla implementace SWOT analýzy jako moderní metody 

pro marketingovou komunikaci do fungování našeho SOU. 

SWOT analýza se má stát základem pro stanovení strategie naší školy a její prosperity v 

budoucnosti. Metoda především hledala a analyzovala silné a slabé stránky uvnitř školy 

a poskytla možnost reálně vyhodnotit sílu vlastního vnitřního prostředí našeho SOU vzhledem 

k budoucnosti. 

Činnost našich ŠVS, a tudíž i její vyhodnocení, měly ve školním roce společné jmenovatele 

v oblastech, jakými jsou vzdělávání odsouzených; součinnost ŠVS a OVT; metodická 

a kontrolní činnost; personální oblast; hospodaření a finanční zabezpečení; spolupráce s dalšími 

subjekty; současné úkoly a vize do budoucnosti. 

Podle konkrétní situace v jednotlivých ŠVS se střediska potom v různém rozsahu těmto 

oblastem věnovala i v rámci výročních zpráv. 

Tyto jsou uvedeny níže v oddíle II. 
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II. Výroční zprávy jednotlivých ŠVS 

Vyhodnocení školního roku 2020/2021 - ŠVS Heřmanice 

 

ŠVS ve Věznici Heřmanice v období školního roku poskytovalo nabídku vzdělání ve sledovaném 

období školního roku 2020/21 v učebním oboru: 

26-51-E/01 Elektronické a strojně montážní práce. 

Vzdělávání odsouzených mužů a mladistvých mužů ve ŠVS Heřmanice probíhalo ve školním roce 

2020/2021 v těchto formách výuky: 

Učební obor 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce, probíhal večerní formou studia ve 

dvou ročnících. Do druhého ročníku bylo přijato 48 žáků. 

Pololetní vysvědčení obdrželo 47 žáků, z toho 27 prospělo s vyznamenáním, 20 prospělo.  

Do 3. ročníku nastoupilo 19 žáků. 

Pololetní vysvědčení obdrželo 18 žáků, z toho 12 prospělo s vyznamenáním, 6 prospělo. 

Výuka byla zahájena 1. 9. 2020. V souvislosti s COVID- 19 platí v ŠVS všechna preventivní hygienická 

opatření.  

Od 19. 10. 2020 neprobíhala v ŠVS Heřmanice výuka z důvodu karantény všech žáků, od 3. 12. 2020 

byla obnovena výuka teoretických předmětů, od 3. 12. 2020 probíhal omezeně i odborný výcvik. 

Na základě opatření obecné povahy o Závěrečných zkouškách, č. j. MSMT -3258/2021-1, se výběrem 

ředitele SOU Mgr. Josefa Polcera Závěrečná zkouška skládala z praktické a písemné zkoušky.   

Jednotnou závěrečnou zkoušku vykonalo 17 žáků, 10 žáků prospělo s vyznamenáním, 5 prospělo, 2 

neprospěli. (Závěrečných zkoušek se zúčastnili 2 žáci, kteří byli předčasně propuštěni z výkonu trestu). 

30. června 2021 obdrželo 35 žáků druhého ročníku učebního oboru Elektrotechnické a montážní práce 

ročníkové vysvědčení. 17 žáků prospělo s vyznamenáním. 

Výuční listy byly předány 14. června 2021 za přítomnosti předsedy zkušební komise Mgr. Aleše 

Smolky Dis. a 1. zástupce ředitele Věznice Heřmanice plk. Mgr. Petra Čejky. 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22 bylo vyhlášeno 1. února 2021, do jedné třídy učebního oboru 

Elektrotechnické a strojně montážní práce je možné přijmout až 24 žáků.  

Výuka probíhala dle stanovené učební dokumentace schválené ředitelem SOU. 

 

Stipendium 

Na základě NŘ SOU č. 1/2019 ze dne 14. 1. 2019, probíhalo vyplácení stipendia žákům SOU v učebních 

oborech. Při zajišťování vyplácené stipendia probíhá spolupráce s ekonomickým oddělením Věznice 

Heřmanice.  

 

Personalistika 

Vzdělávací aktivity ŠVS zajišťovalo ve sledovaném období 6 stálých zaměstnanců (učitelé technických 

předmětů – Ing Tomáš Král, Ing. Pavel Balcar, vedoucí učitel Karel Valášek, učitel Mgr. Miroslav 

Wondra, učitelé odborného výcviku Jaromír Přibyl, Jiří Kimmel). 

K 30. 11. 2020 ukončil pracovní poměr v ŠVS pan Tomáš Král 

K 1. 1. 2021 nastoupil Ing. Pavel Balcar 

K 30. 4. 2021 ukončil pracovní poměr v ŠVS pan Jiří Kimmel   
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Finanční zabezpečení ŠVS Heřmanice 

Rozpočet ŠVS Heřmanice na rok 2021 byl přidělen v celkové výši 171.000 tis. Kč. Podle rozpočtových 

položek je rozepsán na jednotlivá analytika. V porovnání s předchozím kalendářním rokem je rozpočet 

ŠVS o ca 20.000 nižší. 

ŠVS Heřmanice má ve svém užívání majetek (bez nemovitostí) ve výši 1.784.854 Kč. 

 

Spolupráce s Věznicí Heřmanice  

V průběhu roku 2021 nastal posun směrem k oživení a zlepšování vzájemných vztahů s personálem 

věznice. 

 

Konkrétní kroky:  

 Spolupráce učitelů odborného výcviku při navádění odsouzených na výuku 

 Zajištění přednášek vězeňského kaplana ve školském středisku 

 Realizace opravy střechy budovy ŠVS 

 Jednání o získání dalších prostor pro ŠVS v areálu věznice 

 Spolupráce s vychovateli při vybírání uchazečů o studium 

 Zajištění náplně práce pro pozici pedagogického asistenta z řad odsouzených 

 

Věznice Heřmanice pro ŠVS Heřmanice zajišťuje opravy budov, revize technických zařízení, náklady 

na energie, hygienické a úklidové pomůcky. 

Oblast spolupráce s oddělením výkonu trestu zahrnuje spolupráci na výběrovém řízení žáků, eskorty do 

věznice, lékařské vstupní prohlídky, zařazování do oddílu, navádění žáků, kontrola prostorů výuky, 

spolupráce při hodnocení, evidenci, kázeňská opatření. 

Spolupráce s lékařem Věznice Heřmanice probíhá uspokojivě, výjimkou bylo selhání ve věci 

přijímacího řízení pro rok 2021/22, kdy nebyly ze strany lékaře věznice včas provedeny vstupní lékařské 

posudky. To mělo negativní dopad na docházku žáků. 

Spolupráce s oddělením informatiky, oddělením logistiky, ekonomickým oddělením probíhá 

bezproblémově. 

Spolupráce je založena na komunikaci  

 s vedoucími pracovníky věznice (ředitelství) 

 s civilními zaměstnanci (personální, ekonomické, právní odd.) 

 s dozorci (předvádění, kontroly) 

 s vychovateli a speciálními pedagogy (hodnocení, zařazování, vyřazování žáků) 

 s psychology (řešení krizových situací, diagnostika žáků) 

 s vedoucím odd. výkonu trestu, jeho zástupci  
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Vyhodnocení školního roku 2020/2021 – ŠVS Pardubice 

 

Vzdělávání odsouzených mužů ve školním roce 2020/2021 bylo realizováno dle závěrů pedagogických 

rad SOU VS ČR a konkrétní situace. 

Vedení SOU v souvislosti se situací šíření koronaviru (ve shodě s organizačními jednotkami VS ČR) 

připravilo v průběhu školního roku plán přechodného období výuky (tzv. nouzový režim). 

 

Vzdělávací aktivity: 

 Učební obor Práce ve stravování 

 Kurz anglického jazyka 

 Kurz výpočetní techniky 

 Kurz výtvarného zpracování keramiky 

 Kurz malířských a natěračských prací 

 Kurz FIE 

 Kurz Chovatel včel 

 Kurz anglického jazyka 

 

Hlavní vzdělávací aktivitou jsou ve školském středisku obory zaměřené na gastronomii (Práce ve 

stravování, Kuchař – číšník). Závěrečné zkoušky v učebním oboru Práce ve stravování vykonalo 

a výuční list získalo 16 odsouzených. 

Kurz anglického jazyka pro začátečníky i pro pokročilé probíhal jedenkrát týdně.  Rozhodujícím 

požadavkem pro zařazení do skupin byla úroveň jazykových znalostí, ale také schopnost procesu učení, 

což je důležité pro udržení motivace. V učebně bylo vytvořeno audio prostředí, které rozšiřuje a zlepšuje 

možnosti výuky. 

Kurz základů výpočetní techniky tvořila jedna skupina. Základním smyslem bylo podat informaci 

o přínosu práce na PC a jejího využití v praxi. Absolventi se seznámili se správou souborů, se 

zabezpečením dat, tvorbou adresářové struktury, filosofií práce s textem, s tabulkovým kalkulátorem, 

grafy, s funkcemi atd… 

„Finální“ výrobky, kterými se ŠVS pravidelně prezentuje při pedagogických radách, vznikaly v Kurzu 

výtvarného zpracování keramiky. Odsouzení se dozvídají poznatky o keramické výrobě, keramických 

materiálech, jejich vlastnostech, úpravě, technologiích zpracování surovin. Prohlubují si znalosti 

o fyzikálních a chemických vlastnostech materiálů. Dostávají se přes ruční tvarování, lití do forem až 

po vytáčení modelů na hrnčířském kruhu, či glazování. Při praktických činnostech je patrný blahodárný 

vliv jemné motoriky na psychiku, zklidnění, snížení tenze. 

Kurz malířských a natěračských prací je v praktické části zaměřen na využití a uvedení získaných 

teoretických poznatků do činností, které přispívají k prodloužení životnosti zařízení a materiálů 

pardubické věznice, zlepšují vzhled a estetiku prostředí. 

Kurz FIE – Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet 

učební potenciál jedince. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti 

zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný 

adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální 

a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje propracovaný systém pro rozvoj kognitivních 

schopností. 

Kurz Chovatel včel využívá zázemí a pedagogický potenciál Věznice Pardubice. Vzhledem k dalšímu 

navyšování akreditovaných vzdělávacích aktivit se od příštího školního roku bude včelařství věnovat 
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v pardubické věznici pouze oddělení výkonu trestu. Součástí kurzu jsou témata posuzování stavu 

a kvality včelstva a včelích produktů, praktické léčení včelstev, vedení včelařské evidence, údržba 

včelařských zařízení a dalšího vybavení, péče o včelstvo v průběhu celého včelařského roku, 

rozmnožování včelstev. 

ŠVS navazuje na činnost zaměstnanců oddělení výkonu trestu a spolupracuje s nimi.   

Výběr odsouzených do školského vzdělávacího střediska probíhá ve spolupráci s oddělením výkonu 

trestu. Je zaměřen hlavně na odsouzené ve věku od 18–26 let. Jde o skupinu, která je vzhledem k dosud 

neukončené sociální integraci relativně nejsnadněji ovlivnitelná – ať již v pozitivním, nebo negativním 

smyslu – a je nutné jí věnovat zvýšenou penitenciární péči. V tom také spatřujeme jeden z hlavních cílů 

vzdělávání. 

Vyřazení odsouzených jsou zapříčiněna především podmínečným propuštěním z výkonu  trestu, 

zdravotními důvody, porušením školního řádu, případně bezpečnostními důvody. 

Vzhledem k epidemické situaci, která byla ve Věznici Pardubice kritická, probíhala výuka ve školském 

vzdělávacím středisku kombinovaným způsobem. Bylo nutné od sebe oddělit homogenní skupiny žáků 

z jednotlivých ubytoven. Výuka tedy probíhala prezenční i distanční formou. Ostatní vzdělávací aktivity 

(neakreditované kurzy) byly pozastaveny. V této době byl oceněn vedením věznice přístup středního 

odborného učiliště k řešení nelehké situace. Studenti byli ochotni formou praxe doplňovat a nahrazovat 

na důležitých úsecích ve stravování zaměstnance v karanténě. 

 

Předpokládané vzdělávací aktivity a počty zařazených odsouzených pro školní rok 2021/ 2022: 

 

Učební obory  

 Kód 65-51-H/01 Kuchař – číšník, ročník 2, třída 2C2A, žáků ve třídě 24 

 Kód 65- 51- H/01 Kuchař – číšník, ročník 3, třída 2C3A, žáků ve třídě 17 

 Kód 65-51- H/01 Kuchař – číšník, ročník 3, třída 2C3B, žáků ve třídě 18 

 

Kurzy  

 Kurz Keramik, hodin týdně 8, počet žáků 12 

 Kurz Malíř – natěrač, hodin týdně 5, počet žáků 12 

 Kurz PC, hodin týdně 1, počet žáků 12 

 Kurz FIE – 3 skupiny, hodin týdně 2, počet žáků 24  

 

Vzdělávání odsouzených se provádí v souladu s obecně platnými normami a interními předpisy. Výuka 

probíhá dle učebních plánů schválených MŠMT. Nabídka vzdělávacích  aktivit je upravována dle 

složení odsouzených osob ve Věznici Pardubice a dále podle požadavků SOU VS ČR v koordinaci s GŘ 

VS ČR. 
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Vyhodnocení školního roku 2020/2021 – ŠVS Plzeň 

 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka podle učební dokumentace schválené ředitelem SOU. 

Vzdělávání zajišťovalo na začátku školního roku šest učitelů.  

V průběhu školního roku 2020/2021 docházelo do některé ze vzdělávacích aktivit 143 odsouzených. 

Vysvědčení, výuční list nebo doklad o absolvování kurzu získalo 63 odsouzených. 

 

Vzdělávání odsouzených mužů probíhalo v těchto formách: 

V rozsahu 21 hodin výuky týdně, kde se odsouzení posuzují jako pracovně zařazení 

 Dvouletý učební obor č. 23-51-E/01 Strojírenské práce – probíhal ve třídách 3S2A, 3S2B (2. 

ročník) a 3SP3 (3. ročník) 

 Kurz elektrotechnik X3ET 

 

V kurzech s nižším rozsahem výuky 

 Německý jazyk (10 měsíců) 

 Český jazyk pro cizince (10 měsíců) 

 Kurz FIE standart (10 měsíců) 

 Doplnění základního vzdělání (10 měsíců) 

 

Učební obor č. 23-51-E/01 Strojírenské práce – třída 3S2A, třídní učitel Ing. Luboš Strejc 

V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 31 žáků. 

Zanechání studia: 12 žáků 

Školní rok ukončilo 19 žáků. 

Ročníkové vysvědčení získalo 19 žáků. 

 

Učební obor č. 23-51-E/01 Strojírenské práce – třída 3S2B, třídní učitel Mgr. Pavel Hrdlička 

Na začátku školního roku nastoupilo do třetího ročníku 28 žáků. 

Zanechání studia: 6 žáků. 

Školní rok ukončilo 22 žáků. 

Ročníkové vysvědčení získalo 22 žáků. 

 

Učební obor č. 23-51-E/01 Strojírenské práce – třída SP3B, třídní učitel Mgr. Petr Šváb 

Na začátku školního roku nastoupilo do třetího ročníku 24 žáků. 

Zanechání studia: 8 žáků 

Školní rok ukončilo 16 žáků. 

Ročníkové vysvědčení získalo 16 žáků. 

 

V průběhu studia se žáci zařazení do učebního oboru Strojírenské práce v rámci odborného výcviku 

věnovali ručnímu zpracovaní kovů, po zvládnutí základních pracovních postupů žáci začali se strojním 

zpracovaní kovů.  

Studium úspěšně ukončilo závěrečnou zkouškou celkem 14 žáků, z toho 11 prospělo s vyznamenáním 
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a 3 prospěli. 

Závěrečná zkouška: písemná část -  9. 6. 2021, praktická část – 10. a 11.  6.2021, ústní část se nekonala. 

Předseda zkušební komise Mgr. Houška SPŠ Strojní Plzeň, místopředseda Pavel Kalina – vedoucí učitel 

ŠVS Plzeň, členové komise Mgr. Petr Šváb, Mgr. Pavel Hrdlička, Ing. Luboš Strejc – učitel ŠVS Plzeň, 

Miloslav Kušl – učitel ŠVS Plzeň, odborník z praxe Vojtěch Brada, mistr pracoviště údržba Věznice 

Plzeň 

 

Kurz Elektrotechnik – třída 3XET, vedoucí kurzu Stanislav Kajer 

V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 12 žáků. 

Zanechání studia: 6 žáků 

Kurz ukončilo 6 žáků. 

Potvrzení o absolvování kurzu získalo 6 žáků 

 

V průběhu studia se žáci zařazení do kurzu Elektrotechnik v rámci odborného výcviku věnovali 

zapojování dle elektro schémat po zvládnutí základních pracovních postupů žáci začali se zapojováním 

složitějších elektrických obvodů.  

 

Německý jazyk – třída 3XNJ, vedoucí kurzu Mgr. Petr Šváb 

V průběhu školního roku zařazeno celkem 11 žáků. 

Školní rok ukončilo 11 žáků. 

 

Český jazyk pro cizince – třída 3XČC, vedoucí kurzu Mgr. Petr Šváb 

V průběhu školního roku zařazeno celkem 11 žáků. 

Školní rok ukončilo 11 žáků. 

 

Kurz FIE standart – třída X3F1 vedoucí kurzu Mgr. Pavel Hrdlička 

V průběhu školního roku zařazeno celkem 6 žáků. 

Školní rok ukončili 4 žáci. 

 

Kurz 3D tisk – třída X3DT, vedoucí kurzu Mgr. Pavel Hrdlička 

V průběhu školního roku zařazeno celkem 10 žáků. 

Školní rok ukončilo 8 žáků 

 

Kurz Doplnění základního vzdělání, X3ZV vedoucí kurzu Mgr. Petr Šváb 

V průběhu školního roku zařazeno celkem 20 žáků. 

Školní rok ukončilo 20 žáků. 

 

Školní rok byl zahájen 1. 9. a vzhledem k tomu, že dne 25. 5. 2020 vstoupilo v platnost Mimořádné 

opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví – o přítomnosti žáků ve školách zřízených MS ČR, 

probíhal ve standardním režimu školy, Po celou dobu mimořádných opatření a dle požadavku vedení 

SOU a věznice probíhal tisk na 3D tiskárně – ochranné obličejové štíty.  
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Vyhodnocení školního roku 2020/2121 – ŠVS Rýnovice 

 

Vzdělávací aktivity ŠVS Rýnovice 

Školské vzdělávací středisko (dále ŠVS) ve Věznici Rýnovice ve sledovaném období poskytovalo 

nabídku vzdělání v učebním oboru Obráběč kovů, doplněné aktivitami v odborných kurzech (Knihař, 

FIE, Robotika). 

     

Učební obor č. 23-56-H/01 Obráběč kovů 

Výuka probíhá „večerní“ formou studia (23 hodin týdně) ve dvou ročnících, ve kterých jsou dvě 

paralelní třídy. 

Do druhého ročníku bylo po vykonání rozdílových zkoušek přijato 37 žáků (přijato bylo 14 žáků 

z Věznice Rýnovice, 23 žáků z ostatních věznic). Pololetní vysvědčení obdrželo 41 žáků (14 prospělo 

s vyznamenáním, 27 prospělo). Ročníkové vysvědčení obdrželo 39 žáků (18 prospělo s vyznamenáním, 

23 prospělo, 4 neprospěli). Sdělení o ukončení vzdělávání si podalo 15 žáků. 

Do třetího ročníku nastoupilo 39 žáků. Pololetní vysvědčení obdrželo 36 žáků (14 prospělo 

s vyznamenáním, 18 prospělo, 3 neprospěli, 1 nehodnocen). 

Výuka byla zahájena 1. 9. 2020. V souvislosti s pandemickým onemocněním COVID-19 byla 

aplikována preventivní hygienická opatření v ŠVS – nošení roušky, zvýšená hygiena rukou, dezinfekce 

prostoru. 

Od 8. 9. 2020 do 16. 9. 2020 probíhaly v ŠVS Rýnovice opravné Závěrečné zkoušky v oboru Obráběč 

kovů. Tři žáci prospěli v odborné části, jeden žák neprospěl v písemné části závěrečné zkoušky.  

Žáci ŠVS Rýnovice se zúčastnili národního kola mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát 

a v kategorii středních škol obsadili 1. místo.  

Od 25. ledna 2021 neprobíhala v ŠVS Rýnovice výuka z důvodu karantény všech učitelů, od 3. února 

2021 byla obnovena výuka teoretických předmětů, od 8. února 2021 probíhal omezeně odborný výcvik.  

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 bylo vyhlášeno 1. února 2021 a do dvou tříd učebního oboru 

Obráběč kovů přijmeme až 48 žáků. 

Z důvodu prokázané nemoci COVID - 19 u žáků ŠVS probíhala výuka od 19. 3. distanční formou. 

Na základě opatření obecné povahy o Závěrečných zkouškách, č. j. MSMT-3258/2021–1 vydané 

MŠMT 29. 1. 2021, se výběrem ředitele SOU Mgr. Josefa Polcera Závěrečná zkouška ve školním roce 

2020/21 skládala z praktické a písemné zkoušky.   

Jednotnou závěrečnou zkoušku vykonalo 29 žáků, 10 žáků prospělo s vyznamenáním, 19 žáků prospělo. 

Závěrečných zkoušek se účastnili i dva žáci, kteří byli předčasně propuštěni z výkonu trestu. Výuční 

listy byly žákům předány 15. června 2021 za přítomnosti předsedy zkušební komise Ing. Ivana Hájka. 

30. černa 2021 obdrželo 34 žáků druhého ročníku učebního oboru Obráběč kovů ročníkové vysvědčení. 

18 žáků prospělo s vyznamenáním. K 30. 6. 2021 byl zakončen roční kurz FIE, kurz Knihař a kurz 

Včelař. 

Od září 2021 byl pilotně otevřen roční akreditovaný kurz Obsluha CNC obráběcích strojů. Šest žáků 

bude pracovat na CNC frézce a v programu Solid Works budou modelovat dle výkresové dokumentace. 

Na základě NŘ SOU č.1/2019 ze dne 14. 01. 2019 probíhalo vyplácení prospěchového stipendia žákům 

SOU navštěvujícím učební obory a akreditované odborné kurzy. Žáci, kteří mají maximálně 15 % 

absenci, mohou na základě komplexního hodnocení obdržet kapesné ve výši 600 Kč, 800 Kč nebo 1000 

Kč. Při zajišťování kapesného probíhá spolupráce s ekonomickým oddělením Věznice Rýnovice.  

 

Kurz Knihař 
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Odborný kurz Knihař navštěvovalo 6 žáků. Učební délka v kurzu upravena na max. 11 hodin týdně. 

V praxi to znamená, že žáci docházejí do odborného kurzu 2x týden na 8 učebních hodin a tři učební 

hodiny. Kurz vede paní Ing. Bohumila Nová a pan Josef Zámečník. 

V kurzu se dařilo vyhotovit dárkové a propagační předměty (program plesu IZS, trhací bločky, opravy 

brožur a knih). 

 

Kurz FIE 

V tomto kurzu vyučovali 2 učitelé 5 skupin FIE se 46 žáky. V rámci projektu Thinking, Learning, 

Freedom se proškolují další pracovníci Vězeňské služby. 

 

Kurz Robotiky a 3D modelování 

V tomto školním roce je nově otevřený. Žáci pracují s 2 roboty VEX IQ, které jsou pojízdné a pouze 

s programovatelným displejem (bez paměťových karet či dálkového ovládání). 

 

Personalistika 

Vzdělávací aktivity ŠVS zajišťovalo ve sledovaném období 7 stálých zaměstnanců (4 učitelé 

teoretických předmětů - Ing. Bohumila Nová, Mgr. Roman Hlubuček, Mgr. Ivo Mátl, Mgr. Jindřich 

Fajfr a 3 učitelé odborného výcviku – Zbyněk Kašpar, Petr Bíza, Bc. Jiří Valtr) a 2 externí učitelé 

(ředitel SOU Mgr. Josef Polcer – každý týden vyučuje v ŠVS skupinu žáků v kurzu FIE, Josef Zámečník 

– jednou týdně vede kurz Knihař). 

K 31. 08. 2020 ukončil pracovní poměr pan Josef Zámečník. Od 1. 9. 2020 s ŠVS spolupracuje na 

dohodu o provedení práce v kurzu „Knihař“. Dne 1. 9. 2020 nastoupil na pozici učitel odborného 

výcviku pan Bc. Jiří Valtr. Od 2. 9. 2020 byla v ŠVS vytvořena pozice Lektor v knihařské dílně. ŠVS 

v rámci své činnosti využívá pracovního místa na funkci Lektor odborného výcviku.  

K 31. 8. 2021 ukončila své pedagogické působení ve Věznici Rýnovice paní Ing. Bohumila Nová. Od 

1. 9. 2021 nastupuje na pozici vedoucí ŠVS ve Věznici Stráž pod Ralskem. Od 1. 9. 2021 nastoupil na 

pozici učitele v ŠVS Rýnovice nový zaměstnanec Jan Krpata.  

 

Finanční zabezpečení ŠVS Rýnovice 

Rozpočet ŠVS Rýnovice na rok 2021 byl přidělen v celkové výši 651 500 Kč. Podle rozpočtových 

položek je rozepsán na jednotlivá analytika. V porovnání s předchozím rokem byl rozpočet přibližně 

stejný. 

ŠVS Rýnovice má ve svém užívání majetek (bez nemovitostí) ve výši 7,23 mil. Kč. Dne 8. 11. 2021 

byla na Hale 2 instalována CNC frézka, která byla vysoutěžena na veřejné zakázce malého rozsahu.  

   

Spolupráce s Věznicí Rýnovice 

Spolupráce s Věznicí Rýnovice je bezproblémová, pokračuje v mnoha oblastech společných cílů (IT, 

stipendium, přijímací řízení). Věznice Rýnovice pro ŠVS Rýnovice zajišťuje provoz, opravy, údržbu 

a základní vybavení budov včetně nákladů na energie, hygienické a úklidové pomůcky.  

 

Spolupráce s ostatními ŠVS SOU 

Jedná se zejména o hospitace, supervizní podpory, výměnu informací apod.  
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Vyhodnocení školního roku 2020/21 – ŠVS Světlá nad Sázavou 

 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka podle učební dokumentace schválené ředitelem SOU.  

Školní rok byl zahájen 1. 9. 2020 a ukončen 30. 6. 2021. 

V průběhu školního roku 2020/2021 docházelo do některé ze vzdělávacích aktivit 211 žákyň. Některé 

ženy docházely i do více vzdělávacích aktivit současně, např. žákyně učebních oborů měly současně 

aktivitu FIE. Vysvědčení nebo doklad o absolvování kurzu získalo 110 žen. Vysvědčení nebo doklad 

o absolvování kurzu získalo 74 žen. 

Výuka v druhém pololetí školního roku byla ovlivněna řadou opatření vydaných MŠMT, vedením 

VSČR, SOU a Věznice Světlá nad Sázavou v souvislosti s výskytem koronavirové pandemie. Vyučující 

připravovali tištěné materiály pro výuku žáků distanční formou.  Učivo bylo probíráno dle stanovených 

tematických plánů.  

 

Vzdělávání odsouzených: 

Vzdělávání odsouzených žen na ŠVS Světlá probíhalo ve školním roce 2020/2021 v těchto 

vzdělávacích aktivitách: 

 

V rozsahu 21 hodin výuky týdně 

 Dvouletý učební obor č. 69-54-E/01 Provozní služby – probíhal ve třídách 5U1 (1. ročník) 

a 5U2 (2. ročník) 

 Dvouletý učební obor č. 31-59-E/02 Šití prádla – ve třídě 5P2 (2. ročník) 

 Kurz Doplnění základního vzdělání (10 měsíců) 

 

V kurzech s nižším rozsahem výuky 

 Základy obsluhy počítače (10 měsíců) 

 Keramika (10 měsíců) 

 Feuersteinovo instrumentální obohacování (10 měsíců) 

Vzdělávací aktivity s nižším rozsahem výuky probíhají převážně v době od 15:00 hodin. Mohou se jich 

tak účastnit i odsouzené zařazené na pracoviště ve věznici i mimo ni. 

 

Vzdělávací aktivity 2020/2021: 

 

Učební obor č. 69-54-E/01 Provozní služby – třída 5U1, třídní učitel Mgr. Podeszwa 

V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 23 žen. 

Školní rok ukončilo 11 žákyň. 

Ročníkové vysvědčení získalo 11 žákyň. 

 

Učební obor č. 69-54-E/01 Provozní služby – třída 5U2, třídní učitel Mgr. Dvořák 

V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 15 žákyň. 

Ukončení studia 5 žákyň 

Školní rok ukončilo 10 žákyň. 
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Ročníkové vysvědčení získalo 10 žen. 

 

V průběhu studia se odsouzené ženy zařazené do učebního oboru provozní služby v rámci odborného 

výcviku věnovaly šití, praní a žehlení prádla, kuchařským a úklidovým pracím. 

 

Učební obor č. 31-59-E/02 Šití prádla – třída 5P2, třídní učitelka Bc. Michálková 

V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 16 odsouzených žen. 

Ukončení studia: 4 

Školní rok ukončilo 12 žákyň. 

Ročníkové vysvědčení získalo 12 žákyň. 

Během studia se odsouzené ženy zařazené do učebního oboru šití prádla v rámci odborného výcviku 

věnovaly šití. Naučily se zacházet s průmyslovou žehličkou, poznávat a prakticky zvládnout různé 

druhy švů, šít jednoduché výrobky a zpracovat dírky a zapínadla na výrobcích. 

 

Kurz pro doplnění základního vzdělání – třída 5XZV, třídní učitel Mgr. Hodný 

V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 43 žen. 

Školní rok ukončilo 21 žákyň. 

Potvrzení o absolvování kurzu získalo 21 žákyň. 

 

Základy obsluhy počítače – třída 5XZP, vyučující Mgr. Podeszwa, Mgr. Koukalová 

Výuka probíhala ve dvou skupinách. 

V průběhu školního roku zařazeno celkem 29 odsouzených žen. 

Kurz ukončilo 20 žákyň. 

Potvrzení o absolvování kurzu získalo 13 žákyň. 

 

Keramika – třída 5XKe, vedoucí kurzu Bc. Michálková 

V průběhu školního roku zařazeno celkem 19 odsouzených žen. 

Školní rok ukončilo 12 žákyň. 

Potvrzení o absolvování kurzu získalo 10 žákyň. 

Během výuky odsouzené vyrobily řadu dárkových předmětů pro vedení SOU a vedení Věznice Světlá 

n. S. 

 

 

 

FIE 

V průběhu školního roku zařazeno celkem 64 odsouzených žen. 

Školní rok ukončilo 54 žákyň. 

Výuka probíhala v sedmi učebních skupinách. 
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E-learning pro odsouzené – Mgr. Dvořák 

Jedná se o výuku anglického jazyka prostřednictvím e-learningového programu firmy Langmaster. 

E – learning je využíván jako doplňková forma výuky anglického jazyka v učebních oborech. 

Internet pro odsouzené – Mgr. Podeszwa, Mgr. Koukalová 

V průběhu školního roku 2020-2021 využilo možnost prohlédnout si schválené webové stránky 70 žen, 

z toho 48 opakovaně. Jednalo se o ženy zařazené do učebních oborů Provozní služby, Šití prádla a do 

počítačových kurzů. 

 

Začlenění moderních přístupů ke vzdělávání a využití digitálních technologií při výuce 

FIE – metodou se pracovalo se žákyněmi učebních oborů, v kurzu základní školy a se skupinou žen, 

které vytipovaly psycholožky věznice 

E-learning pro odsouzené – využito při výuce cizího jazyka v učebních oborech a kurzech 

Internet pro odsouzené – využíváno při výuce občanské nauky a v počítačových kurzech. 

 

Počty vyučených, propadlých a opakujících žákyň: 

Výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce získalo celkem 22 odsouzených žen, z toho 16 prospělo 

s vyznamenáním a 6 prospělo. Jedna žena složila písemnou část závěrečné zkoušky v opravném termínu 

(dne 22. 9. 2021) 

Žádná žákyně nepropadla a žádná neopakuje ročník. 

 

Personální zajištění: 

 Učitel (včetně vedoucí a zástupce)  5  

 Učitel odborného výcviku   2 

 Externí učitelka odborného výcviku  1 (úvazek 0,25) 

 Asistentka     1 (úvazek 0,75) 

 

Spolupráce s dalšími subjekty: 

 

Věznice Světlá nad Sázavou: 

Spolupráce na společném zvládnutí epidemie. (Tisk ochranných štítů, dezinfekce prostor, pomoc 

s žehlením prádla).  

Zajišťování úklidu některých prostor – kaple, místnost s pódiem, mytí oken na jídelnách. 

Úprava popruhů na donášku stravy, potahy na křesla na  strážní stanoviště, sáčky na brýle na střelby, 

drobné dárky na dětské dny pořádané věznicí, atd.  

Bc. Michálková v kurzu keramiky se svými svěřenkyněmi připravovala dárky na dětský den. 

 

Zotavovna Přední Labská 

Sáčky s vánočními motivy na Mikulášskou nadílku. 

  

Vězeňská duchovenská péče: 
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V rámci výuky se ve školním roce 2020-2021 uskutečnilo několik přednášek Mgr. Aleše Kociána. 

V učebních oborech na téma morálka a etika, náboženství a religionistika. V kurzu doplnění základního 

vzdělání o křesťanských tradicích v období Vánoc. Za přítomnosti prvního zástupce ředitelky věznice 

plk. Bc. Vladimíra Jiráka a kaplana Mgr. Aleše Kociána se v prosinci 2020 uskutečnilo slavnostní 

předávání dárkových balíčků od nadace ČEZ pro žáky končících ročníků. 

 

Lighthouse 

V květnu 2021 jsme pro žákyně učebních oborů opět připravili přednášku Mgr. Petra Schneedoerflera 

o dluhovém poradenství, která měla mezi odsouzenými velký úspěch. 

 

Sázíme stromy 

Ve školním roce 2020/21 jsme spolupracovali s neziskovou organizací Sázíme stromy, která propojuje 

firmy, obce a dobrovolníky. Pro tuto organizaci jsme v rámci procvičování dovedností šili látkové sáčky 

na potraviny. Ty organizace rozdává jako drobnou odměnu dobrovolníkům za sázení stromů. Jejich 

účelem je omezit spotřebu mikrotenových sáčků a tašek. 

 

Školy  

Školské vzdělávací středisko dále pokračovalo v udržování kontaktů se SPŠ a SOU Pelhřimov, a to jak 

s vedením školy, tak s paní Dagmar Marešovou, která se ujala funkce předsedkyně zkušební komise 

u  učňovských závěrečných zkoušek.  

 

Velice si vážíme skvělé spolupráce s vedením věznice a všemi jejími odděleními. Je to velmi důležitý 

aspekt, který umožňuje bezproblémový chod ŠVS. Vzdělávání se provádí v souladu s obecně platnými 

normami a interními předpisy, dle učebních plánů schválených MŠMT.  Nabídka vzdělávacích aktivit 

je vázána i na požadavky SOU VS ČR. 
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Vyhodnocení školního roku 2020/21 – ŠVS Valdice 

 

Vzdělávání odsouzených 

 

Vzdělávání odsouzených ve ŠVS Valdice lze rozdělit na kurzy a učební obor. Dále středisko organizuje 

pro odsouzené zařazené do ŠVS zájmové aktivity. 

Odsouzení zařazení do studia ve ŠVS Valdice jsou ubytováni přímo v prostorách B/ŠVS. 

Školní rok byl zahájen v souladu s plánem práce ŠVS 1. září. Týdenní úvazky učitelů a učitelů 

odborného výcviku byly na základě platných předpisů stanoveny na 148, 00 hodin. Ředitelem SOU je 

pololetně stanovena pracovní doba jednotlivých pracovníků ŠVS. 

Ve školním roce 2020-2021 byly nabízeny tyto vzdělávací aktivity: 

 

Učební obor: 23-56-H/01 Obráběč kovů (tříletý: 3-2) – večerní forma studia 

 

Kurzy:   

 Knihař 

 Malíř – natěrač 

 Technologie 4.0 

 Svářeč 

 FIE 

 

Tříletý učební obor je zkrácen na 22 měsíců z důvodu zvýšení počtu úspěšných absolventů. Týdenní 

hodinová dotace žáka je stanovena na 27,63 hod. (vyučující 44,50 hod.). Byla otevřena jedna třída 

začínajícího ročníku a pokračovaly dvě třídy závěrečného ročníku. 

Ve školním roce bylo do studia zařazeno 121 žáků – 66 učební obor (26,19, 21) a 55 kurzy. Studium 

dokončilo 107 žáků (59 učební obor – 22, 19, 18 a 59 kurzy – 11 Knihař, 11 Malíř-natěrač, 11 

Technologie 4.0 a 15 FIE). 

Závěrečné učňovské zkoušky se konaly v termínu od 2. do 8. 6. 2021. Závěrečná zkouška se skládala z 

písemné, praktické a ústní části. Letos bylo rozhodnutím MŠMT stanoveno, že zkouška se bude skládat 

pouze ze dvou částí, z nichž jedna musí být praktická. Ředitel SOU rozhodl o zrušení ústní části 

zkoušky. Písemná část probíhala elektronickou formou. Praktickou část absolvovali v dílnách 

odborného výcviku. Dle výkresové dokumentace v časovém limitu 360 minut zhotovili obrobek 

s operacemi soustružení a frézování.  

Členem zkušební komise (odborník z praxe) byla také vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob 

valdické věznice.  

Absolventům byly vydány doklady Europass.  

 

Metodická a kontrolní činnost 

 

Ředitelství SOU příležitostně organizuje pro ostatní střediska stáže a školení ve zdejším ŠVS. 

Učitel-vedoucí ŠVS Valdice působí na základě návrhu ředitele SOU v komisi GŘ VS ČR zpracovávající 

problematiku vzdělávání Koncepce vězeňství do roku 2025. 
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Zaměstnanci valdického ŠVS (Bartoň, Vodička) byli vedením GŘ VS ČR opětovně pověřeni 

provedením metodických kontrol soukromého SOU, působícího ve Věznici Vinařice.  

Úkoly, které ŠVS Valdice plní, vycházejí z plánu práce SOU, z jednání Pedagogických rad SOU a ŠVS, 

z jednání shromáždění vedoucích oddělení, bezpečnostní komise a vedení Věznice Valdice. Tyto úkoly 

jsou zapracovávány do plánu práce ŠVS na školní rok a jsou průběžně plněny. 

Vlastní kontrolní činnost klade důraz především na odbornou způsobilost pracovníků ŠVS, stav BOZP, 

PO a ŽTZ prostor ŠVS, stav majetku v hospodaření ŠVS s důrazem na stav strojního vybavení a na 

kontrolu hospodárného využívání přidělených finančních prostředků. V těchto oblastech nejsou 

zaznamenávány závažné nedostatky. Drobné problémy se průběžně odstraňují. 

 

Personální oblast 

 

Ve školním roce 2020-2021 zajišťovalo vzdělávání odsouzených ve ŠVS Valdice sedm zaměstnanců. 

Jednalo se o čtyři učitele (z nichž jeden je ve funkci učitel – vedoucí ŠVS, jeden ve funkci vedoucí 

učitel a zástupce vedoucího ŠVS, dva učitele odborného výcviku a asistentku.  

Všichni pracovníci mají požadované pedagogické vzdělání a průměrnou dobu praxe delší než 28 let. 

Jejich kvalifikace dovoluje odborně zajistit výuku všech předmětů učebního oboru i organizovaných 

kurzů. 

Pro potřeby ŠVS jsou na základě Dohody mezi SOU a Věznicí Valdice přiděleny 2,5 úvazku 

odsouzených. Do ŠVS jsou pracovně zařazeni dva odsouzení na funkci Instruktor odborného výcviku 

(2 ods. - 2,0 úvazku) a jeden odsouzený na funkci Pedagogický asistent (1 ods. - 0,5 úvazku). Tito 

nepedagogičtí pracovníci ŠVS z řad odsouzených mají v období školních prázdnin zkrácen úvazek na 

5 hod. týdně (1 hod. denně). 

 

Hospodaření 

 

Zabezpečení činnosti ŠVS po stránce finančních prostředků je zajišťováno ze dvou zdrojů – z rozpočtu 

SOU a z rozpočtu věznice. 

Věznice se na zajištění činnosti ŠVS podílí tím, že ze svého rozpočtu hradí náklady na provoz, opravy, 

údržbu a vybavení budov, na úklidové, hygienické a základní ochranné pomůcky, zdravotní materiál 

a na energie. Dále ICT zajišťuje pro SOU centrálně odbor informatiky GŘ VS ČR (oddělení informatiky 

věznice pro ŠVS). 

Z rozpočtu SOU jsou hrazeny mzdové náklady zaměstnanců, náklady na odměny případných externích 

pracovníků, na knihy, učební pomůcky a tisk, na drobný hmotný majetek ostatní, na kancelářský 

materiál, na všeobecný materiál ostatní, na služby, školení a vzdělávání pracovníků ŠVS, na revize 

zařízení, na znalečné, na ostatní služby, opravy a udržování ostatních movitostí, na programové 

vybavení. 

ŠVS Valdice má ve svém užívání (bez nemovitostí) majetek ve výši 7,780 mil. Kč (v evidenci SOU – 

7,637 mil., v evidenci věznice – 0,142 mil.) evidovaný na 2 407 položkách. 

Přidělený rozpočet pro ŠVS Valdice na minulý rok byl ve výši 1 028, 1 tis. Kč. Přidělený rozpočet pro 

ŠVS Valdice na letošní rok je ve výši 696, 9 tis. Kč. Čerpání rozpočtu k 30. 6.  je 80, 41%. 

Dále bylo dle Stipendijního řádu vypláceno ve školním roce 2020/2021 66 žákům stipendium.  

 

Spolupráce s dalšími subjekty: 

Věznice Valdice 
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Spolupráce při výběru nových uchazečů - vedení věznice, vedení OVT, vychovatelé a specialisté OVT. 

Ve veřejných složkách je průběžně aktualizován přehled stavu přijímacího řízení, ve kterém si mohou 

zaměstnanci věznice ověřit registrace podaných přihlášek a seznámit se (případně uchazeče o studium) 

se stavem přijímacího řízení. 

Bezpečnostní a požární technik věznice - kontroly a věcné připomínky pomáhají udržovat prostory pro 

praktickou výuku v požadovaném stavu. 

Oddělení informatiky -  zabezpečení výpočetní technikou. Valdické ŠVS v současné době využívá 41 

počítačů (z toho 4 ve správě věznice), což přináší značné nároky v oblasti jejich zabezpečení a údržby.  

Dále probíhá úzká spolupráce s oddělením logistiky, oddělením zaměstnávání vězněných osob 

a oddělením vězeňské stráže.  

Pro potřeby věznice se nejčastěji využívá činnost učebního oboru i odborného kurzu (Malíř-natěrač, 

Knihař, Technologie 4.0 a CNC obrábění) při zajišťování drobných oprav a údržby. Všechny 

„požadavky/zakázky“ jsou realizovány jen tehdy, je-li jejich charakter v souladu s učebními plány 

učebního oboru nebo příslušných kurzů. 

 

Další oblasti: 

V pedagogické oblasti spolupracujeme s VOŠ a SPŠ Jičín. 

Pro potřeby VS ČR jsme dodali 850 ochranných štítů.  
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Vyhodnocení školního roku 2020/21 – ŠVS Všehrdy 

 

Vzdělávací aktivity: 

 

 Učební obor 65-51-E/02 Práce ve stravování 

 Učební obor 33-57-E/01 Dřevařská výroba 

 Akreditovaný kurz „Elektrotechnik“ 

 Akreditovaný kurz „Zámečník“ 

 Kurz FIE 1 (standard) 

 Kurz tepelného zpracování kovů 

 Kurz administrativy 

 

Počet zaevidovaných přihlášek: 248 

Přijato:    79 

Celkem v aktivitách                  167 

 

Vystavené doklady: výuční list: 15 (7D2-4,7J2-11) 

vysvědčení o ZZ: 15  

(z toho 10 vyznamenání) 

 ročníkové vysvědčení:  34 

osvědčení:   21 

potvrzení:    28 

dílčí potvrzení:   32 

 

Výchovná opatření: nebylo uděleno žádné výchovné opatření 

 

Personální zajištění:  

V ŠVS pracuje 9 zaměstnanců, z toho 8 učitelů + 1 asistentka. Pro ročník 2021/22 zůstává personální 

zajištění stejné, tj. 8 + 1 

 

Od 1. 9. bude zahájena výuka v novém „H“ učebním oboru „Truhlář“ (33-001–H) v  počtu 24 žáků 

(jedna třída).  

Byl ukončen učební obor „Práce ve stravování“ a je od nového školního roku nahrazen akreditovaným 

kurzem „Příprava teplých pokrmů“ (24 frekventantů).  

Dále pokračují akreditované kurzy „Elektrotechnik“ (12 frekventantů) a „Zámečník“ (24 frekventantů). 

Nadále bude pokračovat kurz FIE (standard). 
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Vyhodnocení školního roku 2020/21 – ŠVS Kuřim 

 

Ve školním roce 2020-2021 ŠVS Kuřim zajišťovalo UO Práce ve stravování, kurz FIE, a na pobočce 

ŠVS ve Věznici Znojmo probíhal 10 měsíční kurz Příprava teplých pokrmů.  

  

Výuka probíhala podle učební dokumentace schválené ředitelem SOU. Vzdělávání zajišťovalo osm 

stálých zaměstnanců (pět učitelů, dva učitelé odborného výcviku, dva učitelé odborného výcviku – 

externisté a asistentka ŠVS). Na ŠVS pravidelně probíhají třídnické hodiny, jsou stanoveny předmětové 

komise a doučovací hodiny. Doučovací hodiny z řad žáků byly využity na cca 15 %. 

 

Vzdělávání odsouzených mužů ve ŠVS Kuřim – Znojmo probíhalo ve školním roce 2020/2021 v těchto 

formách: 

 Dvouletý učební obor 65-51-E/02 Práce ve stravování probíhal večerní formou studia ve třídách 

8J2 (druhý ročník) a 8J1A (první ročník) 

 Desetiměsíční kurz Příprava teplých pokrmů, probíhal ve třídě X8TP 

 Kurz FIE 

 

Třída 8J1A – třídní učitel Mgr. Kateřina Fraitová 

V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 22 žáků 

Školní rok ukončilo ve třídě 15 žáků 

Ročníkové vysvědčení získalo 15 žáků 

 

Třída 8J2 – třídní učitel Mgr. Petr Bracek 

Do školního roku přešlo z prvního ročníku celkem 17 žáků 

Vzdělání ukončilo ve třídě 14 žáků 

Ročníkové vysvědčení získalo 14 žáků 

Vysvědčení o ZZ a výuční list získalo 14 žáků, z toho 8 žáků s vyznamenáním 

 

Třída 8J1B – třídní učitel Mgr. Tamara Psohlavcová 

V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 20 žáků 

Školní rok ukončilo ve třídě 16 žáků 

Ročníkové vysvědčení získalo 16 žáků 

 

Třída X8TP – třídní učitel Ing. Milan Kropáček 

V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 24 žáků 

Vzdělávání ukončilo ve třídě 23 žáků 

Potvrzení z kurzu získalo 23 žáků 

Kurz je ukončen praktickou a písemnou zkouškou. Žáci obdrželi potvrzení o absolvování kurzu. 
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Počty vyučených, propadlých a opakujících žáků: 

Výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce získalo 14 odsouzených mužů a 8 odsouzených prospělo 

s vyznamenáním. Nikdo ve školním roce 2020/2021 nepropadl, ani nebyl neúspěšný při závěrečné 

zkoušce. 

 

Významné události: 

ŠVS se zapojuje do akcí Věznice Kuřim a podílí se na prezentaci SOU v oblasti gastronomie. Průběžně 

probíhá spolupráce s vězeňskou duchovní péčí ve formě přednášek. Zaměstnanci ŠVS se podíleli na 

snižování napětí ve věznici v době protipandemických opatření.  Asistentka ŠVS významnou měrou 

přispěla k hladkému průběhu testování zaměstnanců Věznice Kuřim. 

 

Vyhodnocení plnění odučených hodin u jednotlivých učitelů, způsob řešení, doučovací hodiny, TH 

a předmětové komise 

Největší podíl na zrušených hodinách mají: prázdniny, svátky a čerpání ŘD, IV, vzdělávání učitelů, 

účast na konferencích, prohlídky oddílů dozorčí službou. TH probíhaly pravidelně každý měsíc, 

proveden zápis do TK a zpráva o programu TH zakládáno. Předmětové komise na ŠVS Kuřim jsou tři: 

Předmětová komise odborného výcviku 

Předmětová komise odborných předmětů 

Předmětová komise všeobecných předmětů. 

 

Personální změny 

V pobočce ŠVS Kuřim – Znojmo, nastoupila Bc. Veronika Dorňáková na mateřskou a následně 

rodičovskou dovolenou. Na její pozici byla od května 2021 přijata paní Jaroslava Kalábová. 

Od druhého pololetí školního roku 2020/2021 už na ŠVS Kuřim nepokračovala externistka – učitelka 

odborného výcviku Michaela Rossi.  

Od nového školního roku nastoupí v ŠVS Kuřim nová externistka pracující na dohodu paní Jarmila 

Bukalová, která se přidá k pokračujícímu externistovi panu Petru Horákovi. Oba budou vyučovat 

odborný výcvik. 
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Vyhodnocení školního roku 2020/21 – ŠVS Stráž pod Ralskem 

 

Školské vzdělávací středisko ve Věznici Stráž pod Ralskem v tomto období poskytovalo nabídku 

vzdělání v učebním oboru „Obráběč kovů“ doplněné aktivitami v odborných kurzech (Strojírenský 

technik projektant, FIE). 

Ve školním roce 2020/21 probíhala výuka podle učební dokumentace schválené ředitelem SOU, 

v průběhu celého školního roku však byla ovlivněna řadou opatření vydaných vedením VSČR, SOU 

a Věznice Stráž pod Ralskem v souvislosti s pokračující koronavirovou pandemií. Na základě výjimky 

MŠMT sice mohla být výuka kontaktní, z důvodu opakujících se karanténních opatření musela být část 

výuky vedena distančně. Pozitivním žákům SOU na onemocnění COVID – 19, či těm, kteří byli 

v karanténě, vyučující pravidelně dodávali materiály k samostudiu a vypracování zadaných úkolů. 

Pro potřeby zaměstnanců VSČR jsme i v tomto školním roce vyráběli a kompletovali ochranné štíty na 

3D tiskárnách. 

 

Učební obor 23-51-H/01 Obráběč kovů 

Výuka probíhá „večerní“ formou studia (21 hodin týdně) ve dvou ročnících, ve druhém ročníku jsou 

dvě paralelní třídy a v ročníku třetím je třída jedna. 

Do druhého ročníku bylo po vykonání rozdílových zkoušek přijato 38 žáků.  Přijato bylo 26 žáků 

z Věznice Stráž pod Ralskem, 12 žáků z ostatních věznic, 3 žáci v průběhu školního roku. Pololetní 

vysvědčení obdrželo 40 žáků, z toho 21 prospělo s vyznamenáním, 18 prospělo, 1 neprospěl. Ročníkové 

vysvědčení obdrželo 35 žáků, z toho 24 prospělo s vyznamenáním, 11 prospělo. Sdělení o ukončení 

vzdělání si podalo 6 žáků, z důvodu hrubého porušení školního řádu nebyl vyloučen nikdo.  

Do třetího ročníku nastoupilo 20 žáků. Pololetní vysvědčení obdrželo 16 žáků, z toho 9 prospělo 

s vyznamenáním, 4 prospělo, 3 neprospěli. Ročníkové vysvědčení obdrželo 12 žáků, z toho 9 prospělo 

s vyznamenáním, 3 prospěli. Sdělení o ukončení vzdělání si podalo 8 žáků, nikdo nebyl vyloučen ze 

ŠVS z důvodu hrubého porušení školního řádu.  

K Jednotné závěrečné zkoušce 2020/21 bylo přihlášeno 12 žáků – Ústní část učňovské zkoušky 

neproběhla na základě rozhodnutí ředitele SOU. 7 žáků obdrželo výuční list s hodnocením – prospěl 

s vyznamenáním, 5 žáků prospělo. 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/ 22 bylo vyhlášeno 1. února 2021 a do jedné třídy učebního oboru 

„Obráběč kovů“ přijmeme až 24 žáků a 12 žáků do akreditovaného kurzu „Strojírenský technik 

konstruktér „. 

Na základě NŘ SOU č.1/2019 ze dne 14. 1. 2019, probíhalo vyplácení prospěchového stipendia žákům 

SOU navštěvujícím učební obory a akreditované odborné kurzy. Žáci učebního oboru, kteří mají 

maximálně 15 % absenci, mohou na základě komplexního hodnocení obdržet kapesné ve výši 600 Kč, 

800 Kč nebo 1000 Kč. Při zajišťování kapesného probíhá spolupráce s ekonomickým oddělením 

Věznice Stráž pod Ralskem. 

 

Kurzy 

 Strojírenský technik – projektant 

 Kurz FIE (standard) 

 Kurz FIE (standard pokročilí) 

 

 

Personalistika: 
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Vzdělávací aktivity ŠVS zajišťovalo ve sledovaném období 6 stálých zaměstnanců a 4 zaměstnanci 

externí (5 učitelů teoretických předmětů – Mgr. Jindřich Krous, Mgr. Štefan Pňaček, Mgr. Petr Šťastný, 

Ing. Peter Sýkora a 2 učitelé odborného výcviku (Milan Pechoušek, Ivo Marek). Z důvodu dlouhodobé 

nemoci Mgr. Jindřicha Krouse a Mgr. Petra Šťastného docházelo k mnoha problémům při zajišťování 

výuky odsouzených a plnění zadaných úkolů. 

K 31. 8. 2021 přestali v ŠVS Stráž pod Ralskem vykonávat pedagogickou činnost vedoucí – učitel ŠVS 

Mgr. Jindřich Krous, a 4 externí učitelé. 

ŠVS v rámci své činnosti využívá pracovního místa na funkci instruktor odborného výcviku 

a pedagogický asistent. 

 

Spolupráce s Věznicí Stráž pod Ralskem 

Spolupráce je bezproblémová, pokračuje v mnoha oblastech společných cílů (IT, stipendium, přijímací 

řízení). Věznice pro ŠVS zajišťuje provoz, opravy, údržbu, a základní vybavení budov včetně nákladů 

na energie, hygienické a úklidové pomůcky. Z důvodu onemocnění COVID-19 nemohly být 

realizovány besedy, které byly na školní rok 2020/21 připraveny. 

 

Spolupráce s ostatními ŠVS SOU 

Z důvodu protiepidemiologických opatření probíhala spolupráce mezi ŠVS pouze on-line formou.  
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Vyhodnocení školního roku 2020/21 – ŠVS Příbram 

         

Dne 12. srpna 2020 bylo ve Věznici Příbram nařízením ministryně spravedlnosti zřízeno v rámci 

Středního odborného učiliště VS ČR odloučené pracoviště Školské vzdělávací středisko Příbram. Na 

základě tohoto nařízení byly činěny postupné kroky, aby Školské vzdělávací středisko Vězeňské služby 

mohlo začít fungovat. Pro vzdělání byly vyhrazeny prostory ve Výrobně vzdělávací hale. Od 1. ledna 

2021 začalo ŠVS Příbram fungovat. 

      

Samotné vzdělávání odsouzených se soustředí především na odsouzené zařazené v ostraze s vysokým 

stupněm zabezpečení. Počátek činnosti ŠVS Příbram byl značně omezen epidemiologickou situací v ČR 

i ve věznici. V průběhu II. pololetí byly realizovány vzdělávací kurzy pro odsouzené se zaměřením na 

jednoduché kuchařské práce a jednoduchou obsluhu restauračního typu, český jazyk pro cizince 

a německý jazyk. 

 

Výsledky dosažené v jednotlivých kurzech ve školním roce 2020/21 

 

Vzdělávací aktivity pro odsouzené: 

Kurz „21“ – Jednoduché kuchařské práce 

Kurz „21“ – Jednoduchá obsluha restauračního typu 

Kurz „Český jazyk pro cizince“ 

Kurz „Německý jazyk“ 

 

Hlavním záměrem pro toto období bylo nastavení systému, tak aby od školního roku 2021/2022 bylo 

možné započít s výukou v rekvalifikačním kurzu Příprava teplých pokrmů. Ve spolupráci s věznicí se 

řešilo navádění odsouzených na vzdělávání, ubytování odsouzených zařazených do ŠVS a další věci 

nutné pro chod ŠVS. 

 

Celé vzdělávání bylo ovlivněno epidemiologickou situací, a z tohoto důvodu velká část vzdělávání 

probíhala distančním způsobem a některé kurzy se nepodařilo realizovat. 

 

Kurzy  

 

Jednoduché kuchařské práce 21 hodin týdně, počet žáků 16, počet osvědčení 12 

Jednoduchá obsluha restauračního typu 21 hodin týdně, počet žáků 12, počet osvědčení 10 

Kurz „Český jazyk pro cizince“ 4 hodiny týdně, počet žáků 14 

Kurz „Německý jazyk“ 2 hodiny týdně, počet žáků 21 

Personální zajištění ŠVS Příbram a spolupráce s oddělením výkonu trestu a věznicí 

 

Prvním zaměstnancem od ledna 2021 byl Mgr. Jan Mareš, učitel – vedoucí ŠVS. V únoru 2021 

nastoupily učitelky paní Olga Karasová, Dis. a paní Dana Květoňová. Všichni uvedení zaměstnanci 

přešli z Věznice Příbram z oddělení výkonu trestu. 

 



25  

Jak bylo zmíněno, zaměstnanci ŠVS mají úzký kontakt s OVT Věznice Příbram. Z tohoto důvodu 

činnosti ŠVS navazují na činnosti OVT a dochází ke vzájemné spolupráci. V podobném duchu je 

i spolupráce s dalšími odděleními věznice i se samotným vedením. Počáteční problémy byly způsobeny 

tím, že se jednalo o něco nového a doposud neznámého. Nové problémy postupně řešíme a hledáme 

oboustranně vyhovující řešení.  

 

        

Vzdělávací aktivity a počty přijatých a zařazených pro školní rok 2021/2022: 

 

Akreditovaný kurz Příprava teplých pokrmů počet přihlášek 120, počet přijatých žáků 32,  

počet skupin (tříd) 2 

Kurz FIE 1 (standard) počet přijatých žáků 32, počet skupin 4 

Keramický kurz počet přijatých žáků 8, počet skupin 1 

Kurz „Praktický základ pro výstupní oddíl“ počet přijatých žáků 24, počet skupin 3 

Kurz „Český jazyk pro cizince“ počet přijatých žáků 12, počet skupin 1 

Kurz „Německý jazyk“ počet přijatých žáků 22, počet skupin 1 

    

Závěrem je možné uvést, že vzdělávání odsouzených se provádí v souladu s platnými normami 

a interními předpisy. Nabídka samotných aktivit je navázána na potřeby věznice a OVT a v návaznosti 

na požadavky SOU VS České republiky. Pro školní rok 2022/23 se připravuje otevření učebního oboru 

„Kuchař – číšník“. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 
 

1/2007 

 
NAŘÍZENÍ ministra spravedlnosti 

 
kterým se zřizuje škola pro osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu 

odnětí svobody 

 
Změna: 

2/2009 Změna: 

2/2013 Změna: 

1/2015 Změna: 

1/2020 

 

Na návrh generálního ředitele Vězeňské služby České republiky, v souladu se zákonem č. 

555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovím 

 
Čl. 1 

 
Podle § 172 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 
zřizuji 

 
školu pro osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody s názvem Střední 

odborné učiliště, Praha 4, Na Veselí 51, PSČ 140 67 (dále jen "Střední odborné učiliště"), 

jako organizační jednotku Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba"). 

 
Čl. 2 

 
Střední odborné učiliště je výchovně vzdělávací zařízení, poskytující osobám ve výkonu 

vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody 

 
a) přípravu pro výkon povolání a odborných činností v učebních a studijních oborech, 

b) doplnění základního vzdělání v kursech pro získání základního vzdělání, 

c) doplnění nebo rozšíření kvalifikace ve vzdělávacích kursech. 
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Čl. 3 

 
(1) Ředitelství Středního odborného učiliště je dislokováno v Praze. Odloučená pracoviště 

Středního odborné učiliště – školská vzdělávací střediska, jejichž prostřednictvím se zajišťuje 

vzdělávání osob ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, jsou zřízena ve 

věznicích Heřmanice, Kuřim, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Světlá nad 

Sázavou, Valdice a Všehrdy. 

 
(2) Organizační a kompetenční vztahy mezi ředitelstvím Středního odborného učiliště, 

školskými vzdělávacími středisky a vedením věznic stanoví organizační řád Středního 

odborného učiliště. 

 
Čl. 4 

 
(1) Výchovně vzdělávací činnost Středního odborného učiliště zajišťují pedagogičtí 

pracovníci s odpovídající kvalifikací1). 

 
(2) V čele Středního odborného učiliště je ředitel, kterého do funkce jmenuje a z ní 

odvolává generální ředitel Vězeňské služby České republiky (dále jen "generální ředitel"). 

 
Čl. 5 

 
(1) Činnost Středního odborného učiliště je finančně zajišťována z prostředků Vězeňské 

služby. 

 
(2) O přidělení finanční částky z celkového rozpočtu Středního odborného učiliště pro 

jednotlivá školská vzdělávací střediska rozhoduje ředitel Středního odborného učiliště. 

 
Čl. 6 

 
Pravomoci České školní inspekce podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

vykonává generální ředitelství Vězeňské služby. 

 
Čl. 7 

 
Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve Středním odborném učilišti jmenuje 

generální ředitel na návrh ředitele Středního odborného učiliště. 

 
Čl. 8 

 
Generální ředitel vydá do tří měsíců od účinnosti tohoto nařízení organizační řád Středního 

odborného učiliště. 



28  

 

Čl. 9 

Zrušuje se: 

 
1. Nařízení ministra spravedlnosti č. 1/1994 o zřízení středního odborného učiliště, učiliště 

a odborného učiliště. 

 
2. Nařízení ministra spravedlnosti č. 2/1998, kterým se mění nařízení ministra spravedlnosti 

č. 1/1994 o zřízení středního odborného učiliště, učiliště a odborného učiliště. 

 

3. Nařízení ministra spravedlnosti č. 1/2003, kterým se mění nařízení ministra spravedlnosti 

č. 1/1994 o zřízení středního odborného učiliště, učiliště a odborného učiliště. 

 

Čl. 10 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

 

 

 
V Praze dne: 30-01-2007 

 

 

 
Č.j.: 106/7/2007-50/033 

 

 
 

Ministr spravedlnosti v.r. 
 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Celkem fyzicky zařazeno žáků 

 

Nepedagogičtí pracovníci placení věznicemi (ods.) 
 

 

 
576,182 kmenoví 

12 11,500 Zaměstnanci ŠVS externisté 

75 

 

64,510 

1,253 

   82 65,763 

Příloha č. 2 

 

Přehledy SOU 2020/2021 

 
 

O
B

O
R

Y
 

 
K

a
te

g
o
ri

e
  

Délka studia 

 
Učební obory 

Ročníky Třídy Žáci – zařazení  
Výroční vysvědčení 

 
Vyučení 

první druhý třetí CELKEM první druhý třetí CELKEM 
Závěrečný 

ročník 

U
Č

EB
N

Í 

E dvouletý 3  
6 

3  
7 

5 5 - 10  
18 

10  
27 

117 91 - 208  
371 

208  
591 

262 

Aktuálně 

212 

151  
270 

151  
443 

68  
126 

68  
186 E tříletý (3-2) 3  

4 
0 3 5 8  

17 
0 79 84 163  

383 
119  

292 
58  

118 
H tříletý (3-2) 1 1 0 5 4 9 9 0 133 87 220 220 173 173 60 60 

 
 
 
 
 
 

učební obory 591 462 
 

78,17% 
  

učební obory 476,136 

kurzy 915 621  
101,31% 

 
Průměrný počet žáků kurzy 653,250 

CELKEM 1 506 1 083 
 

92,23% 
  

CELKEM 1 129,386 
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