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Zpráva o plnění plánu EVVO SOŠ a SOU Vlašim ve školním roce 2016/2017  

 

1. V rámci provozu školy 

a) šetření energiemi – v rámci přidělovaných provozních prostředků se snaží škola každý rok 

provádět úsporná opatření v oblasti spotřeby elektrické energie, plynu, vytápění atd. 

Elektrická energie – opatření: svícení – došlo k výměně světel a zářivek za úspornější a 

modernější - cvičná jídelna + učebna Zámek ( Gastro ), obměny zářivek v dalších učebnách na 

Zámku a v šatně žáků. Byla vyměněna celá světla v dílně OV na Tehově – autodílna. 

Na základě doporučení hygieny dochází k neustálé výměně nejen zářivek (trubic), ale celého 

osvětlení v učebnách a dílnách OV ve Vlašimi i v Tehově, kuchyni a kancelářích. Žáci byli 

opakovaně upozorňováni na zhasínání světel. Byly nakoupeny a vyměněny některé staré 

elektrické spotřebiče za nové, úspornější, včetně elektrického nářadí. V budově Zámku byla 

provedena výměna dvou elektických bojlerů. Došlo i k výměně některých elektrických 

zásuvek v jídelně na Zámku. Byla zakoupena nová chladící zařízení do Cukrárny a nová myčka 

nádobí do kuchyně na OP Tehov, nová lednice na cvičné kuchyňky na Zámku. Byla provedena 

rozsáhlá oprava chladícího boxu na cukrárně včetně pořízení chladícího zařízení , oprava 

konvektomatu v kuchyni na OP Tehov.  Zakoupena byla nová úspornější myčka nádobí, nové 

PC do kanceláří, byly provedeny pravidelné revize elektronářadí, přístrojů, strojů a zařízení. 

Plyn – ve všech objektech školy (kromě TESKA) se používá k topení zemní plyn, který je 

šetrnější k životnímu prostředí. Každý rok se provádí pravidelné revize plynového zařízení a 

plynových kotlů z důvodu správného chodu plynového zařízení a odvodu škodlivých spalin. 

Každý rok se rovněž zasílá hlášení souhrnné provozní evidence – ohlašovací povinnost 

v oblasti životního prostředí (spotřeba m3 plynu za rok, na základě výše spotřeby jsme 

osvobozeni od poplatků za znečišťování životního prostředí). V rámci snížení spotřeby 

zemního plynu k vytápění, byla ve spolupráci s městem Vlašim vyměněna či opravena část 

oken na Zámku, v září 2016 byla vyměněna většina ventilů k topení za nové termostatické 

regulační na odloučeném pracovišti OV Čsl. Armády (HALA), byla provedena výměna vrat 

u dílny oprav na OP Tehov – značná úspora tepla. Koncem června bude provedena havarijní 

oprava střechy nad dílnami šití v ulici Čsl. Armády (HALA) – dotace z kraje. Byla provedena 

oprava střechy nad kotelnou (HALA) a oprava plynových zářičů v dílně OV na OP Tehov. 

Rovněž byly opraveny všechny okenní tabule na objektech v areálu OP Tehov. 
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Teplo TESKO – k vytápění budovy slouží dodávka tepla od společnosti VEOLIA Kolín, která 

v roce 2014 dokončila celkovou rekonstrukci tepelných rozvodů ve městě Vlašim. V budově 

TESKA byla zřízena předávací stanice a vnitřní část teplovodu, které slouží k zásobování 

teplem. Teplo lze regulovat centrálně, na základě požadavku školy byl zpracován 

harmonogram vytápění budovy. Tím je rovněž zajištěna úspora v dodávkách tepla. Pro školní 

rok 2016/2017 byla budova TESKO zakonzervována (neprobíhala zde výuka), byl nastaven 

zámrazový teplotní režim. 

b) Pohonné hmoty – k zajištění úspor ve spotřebě pohonných hmot byly pravidelně 

prováděny opravy služebních vozidel a vozidel autoškoly, zákonem nařízené technické 

prohlídky a emise, postupně dochází k vyřazování starých a nevyhovujících vozidel. Bylo 

zakoupeno nové vozidlo pro dopravu osob a nákladů.  

c) Třídění a ekologická likvidace odpadů – je uzavřena smlouva s Technickými službami 

Vlašim na odvoz tříděného odpadu – komunální odpad, sklo, plastové lahve, papír. Odpad je 

odvážen v klasických popelnicích, kontejnerech o objemu 1100l a velkoobjemových 

kontejnerech (OP Tehov). Odpad je odvážen na ekologickou skládku EKOSO Trhový 

Štěpánov. Na OP Tehov se rovněž třídí kovový odpad, pneumatiky baterie atd. 

Pravidelně jsou čištěny jímky odpadních vod (lapoly) – zejména odpadní voda z kuchyní, 

použité oleje jsou odváženy firmou k likvidaci. Na OP Tehov  pokračuje  spolupráce s firmou 

na biologické čištění odpadních vod (kuchyň) z důvodu vypouštění této vody do čistírny 

odpadních vod patřící Rehabilitačnímu ústavu Kladruby. Údržbář pravidelně odváží papír a 

papírové krabice do sběru, je odvážena a likvidována stará výpočetní technika. 

d) šetření papírem – oboustranný tisk – postupně byly vyřazeny téměř všechny malé, dražší a 

neekonomické tiskárny, dochází k tisku a kopírování převážně na pronajatých kopírovacích a 

tiskových strojích, které jsou umístěny na škole na Zámku a na škole v Tehově.  

e) Školní hygiena – je zajištěna pravidelným nákupem hygienických a čisticích prostředků, 

denně dochází k úklidu toalet, umýváren (OP Tehov) a dalších prostorů náročných pro 

udržení čistoty (kuchyně, školní jídelna, DM). Škola má uzavřenou smlouvu s prádelnou 

Kyselý, a.s., kam se pravidelně vozí na vyprání ručníky, utěrky, ubrusy a zejména povlečení a 

prostěradla z domova mládeže na OP Tehov. Jsou postupně vyměňovány dávkovače mýdel 

na toaletách, na toaletách v I. patře (levé křídlo) byla k umyvadlu přivedena teplá voda. 

f) Péče o vnitřní a vnější prostředí školy – v závislosti na finančních prostředcích byly 

provedeny větší či menší údržbářské, opravářské či stavební práce: 
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- malování (zejména na OP Tehov – budova školy a DM, malování sboroven a soklu 

v učebnách, malování a oprava počítačové učebny v pravém křídle Zámku, oprava a 

vymalování garáží na HALE, oprava, malování a nátěry kotelny, šaten a sociálního zařízení 

kuchařek na Zámku),  

- proběhly úpravy kanceláří mistrů OV na OP Tehov (PC vybavení, rekonstrukce dveří, 

malování),         

- opravy školního zařízení, nábytku, modernizace – PC, dataprojektory atd., denně byl 

prováděn úklid, jsou prováděny práce na úpravě okolí školy. Na Zámku – péče o malé nádvoří 

(květiny), na velkém nádvoří je údržba prováděna ve spolupráci s městem Vlašim. Dle 

potřeby je na OP Tehov, TESKO, Cukrárně a  Hale prováděno sekání trávy a úklid pozemků.  

Další významnější akce týkající se vnějšího a vnitřního prostředí školy: 

- úprava sportovního areálu na OP Tehov – oprava oplocení, sítě na fotbalové brány a za 

brankami, lajnování, srovnání svahu, nákup kontejneru na sportovní náčiní, 

- oprava obložení ve ŠJ (všechny stěny), věšáky, nové vypínače a zásuvky – zkulturnění 

prostředí, 

- oprava soklů u objektů dílen na OP Tehov, 

- úprava terénu za ocelokolnou na OP Tehov,  

- oprava podlahy v učebně na OP Tehov, 

- nové vchodové dveře – horní dílny, kovárna, autodílna – OP Tehov, 

- nákup stolů a židlí (12 ks) na učebnu – OP Tehov, 

- nákup křesel do kanceláří a sboroven mistrů, 

- povrchová úprava přístřešku u vrátnice na OP Tehov, 

- oprava podlahy v ocelokolně na OP Tehov, 

- provedeno nové osvětlení celého areálu OP Tehov, 

- nová vjezdová vrata na dálkové ovládání – dílny OV v ul. Čsl. armády – HALY, 

- nové vestavěné šatní skříně na dvou pokojích na domově mládeže, 

- 2 nové válendy a 4 palandy na DM, 

- byla provedena modernizace HOVORNY na Zámku (stůl, židle, obložení, skříňka, PC), 

- doplněn koberec na schody – GASTRO, 

- nerezové skříňky na cvičné kuchyňce – GASTRO, 

- nové šatní skříňky za jídelnou – chlapecká i dívčí šatna, 
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- nové židle v počítačové učebně č. 129, 

- nové kryty na radiátorech ve ŠJ – Vlašim. 

g) Stravování – stravování je zajištěno ve vlastním zařízení – ŠJ Vlašim a ŠJ na OP Tehov. 

Vzhledem k tomu, že škola vyučuje obory související s touto činností (Gastronomie, Kuchař-

číšník, Cukrář, Stravovací a ubytovací služby, Potravinářská výroba), snaží se škola pod 

vedením učitelů odborného výcviku, ve spolupráci se zaměstnanci školní jídelny, zajistit 

kvalitní a kulturní stravování respektující zásady správné výživy (žáci se sami podílejí na této 

činnosti). Od nového školního roku 2015/2016 byl ve školní jídelně ve Vlašimi zaveden nový 

výdejový stravovací systém (možnost výběru ze dvou jídel přes webové stránky školy. 

U každého jídla je dle zákona uváděn seznam alergenů. Na OP Tehov se kromě obědů vaří i 

večeře pro žáky ubytované na DM. 
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2) V rámci výchovy a vzdělávání 

a) Obsah učiva jednotlivých předmětů je doplněn o průřezová témata (člověk a životní 

prostředí) a je rozpracován v tematických plánech jednotlivých předmětů. 

b) Žáci naší školy se zúčastnili ekologického programu Enersol. Ondriga Martin s projektem 

Automobilová doprava a Josef Kohout a Aleš Loucký s projektem Tepelné čerpadlo ve Farním 

muzeu. Oba projekty se umístily na osmém místě. Postoupil pouze Josef Kohout a Aleš 

Loucký.  Josef Kohout se ujal prezentace projektu na Krajské konferenci, která se konala 9. 

února v Rakovníku. Byl sedmý a  postoupil jako náhradník do dalšího celostátního kola, které 

se konalo 14. – 15. 3. 2017 v Pelhřimově. Zde tým soutěžil za Středočeský kraj a umístil se na 

devátém místě. 

c) V rámci vzdělávání byly uskutečněny tyto odborné exkurze a pobyty: 

28. 9. – 2. 10. 2016 – odborná exkurze do Itálie, 

9. 11. 2016 – exkurze Pražský hrad a město Praha, 

8. 12. 2016 – exkurze Vídeň, 

14. 12. 2016 a 22. 2. 2017 – Samsung školní laser game liga, 

17. 2. 2017 – divadelní představení v anglickém jazyce. 

Smluvní pracoviště Praha (Aquapalace, Corinthia ) ─ 1. KA, 1. KB, po skupinách - 40 žáků + 

UOV. 

Gastronomická soutěž a výstava Poděbrady ─ 1. CU, 2. KA, 3. KM, 2. OP, 3. OS. 

Benea Benešov – prohlídka výrobny cukrářských a pekařských výrobků – 1. – 3. CU. 

Mokate Votice -  pražení kávy, výroba trvanlivého pečiva, strojní vybavení provozovny ─ 

1. CU, 2. CU, 3. CU. 

Muzeum čokolády Praha a exkurze do Café Restaurant Slávia, prohlídka cukrárny –  

1. CU, 2. CU, 3. CU. 

Letiště Václava Havla Praha – žáci 2. KA. 

Techagro Brno – 3. B, a výběr žáků 2. B a 2. C. 

Elektrárna Dukovany, Oprava motorů Měřín – žáci 2. B, 3. B. 

Památky a zajímavá místa v okolí ─ ubytovaní žáci v DM. 

d) S ohledem na dění ve škole byla v  budově školy ve Vlašimi a v Tehově aktualizována 

nástěnka věnovaná pouze environmentální výchově. 

e) V rámci výuky předmětu Ekologie absolvovali žáci tříd 1. KA a 1. CU naučnou stezku 

zámeckým parkem ve Vlašimi pod vedením odborného průvodce a navštívili Podblanické 
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ekocentrum, kde se žáci zúčastnili programu Glóbus. V rámci domácí přípravy žáci 

připravovali prezentace zajímavostí o nejbližší CHKO Blaník, českých NP a dalších 

zajímavostech v ochraně ŽP. 

f) Volnočasové aktivity ve školním roce 2016/2017: 

 14. 9. 2016 Corny pohár v atletice SŠ, účast družstva chlapců a dívek, účast všech škol 

okresu BN, 

 22. 9. 2016 Běh naděje, humanitární sportovní akce pro veřejnost okresu BN, účast cca 

600 lidí, organizujeme, 

 27. 9. 2016 Běháme s BK tour, okresní kolo pro ZŠ a SŠ, organizace, 120 běžců – 

organizujeme, 

 říjen 2016 oblastní přebor SŠ v kopané, chlapci, 

 říjen 2016 oblastní přebor SŠ ve volejbalu dívky, 

 říjen 2016 oblastní přebor SŠ ve volejbalu chlapci, 

 listopad - Futsalová středoškolská (sálová kopaná) liga se zaměřením na protidrogovou 

prevenci, 

 listopad – krajský přebor ve stolním fotbale (foosball) 4 smíšené dvojice, školní kolo 

organizujeme, 

 listopad 2016 (únor 2017) okresní přebor SŠ ve florbalu dívky – vlašimská oblast, 

 listopad 2016 (únor 2017) okresní přebor SŠ ve florbalu chlapci – vlašimská oblast, 

 listopad 2017 Běh ke Dni studentstva, školní přespolní běh všech tříd – organizujeme, 

 prosinec 2016 (únor 2017) okresní přebor SŠ ve florbalu dívek Neveklov, 

 Prosinec 2016 (únor 2017) okresní přebor ve florbalu chlapci, vlašimská oblast, 

 14. 1. 2017 Běhá celá Vlašim, Zimní běh na Blaník, spoluúčast při organizování, 

 leden 2017 okresní finále ve volejbalu chlapců a dívek, 

 15. 3. 2017 Silový čtyřboj dívky okresní kolo + krajské kolo, organizujeme, 

 10. 6. 2017 Běhá celá Vlašim - Vlašimská desítka + dětské závody, spoluúčast na 

organizování, 
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 atletika červen 2016, přebor SŠ okresu Benešov, 

 červen Sportovní den školy – horolezecká stěna, beach volejbal, nohejbal, organizujeme, 

 červen Společný sportovní den s OP Tehov: výstup na Blaník. 

g)Zúčastnili jsme se těchto humanitárních akcí a přednášek: 

 červen 2017 přednáška Dívky z Venuše, chlapci z Marsu pro žáky 1. ročníků, 

 květen 2017 Český den proti rakovině, sbírka, spolupráce s ČČK, 

 červen Den dětí pro MŠ a ZŠ, spolupráce v organizaci s DDM Vlašim, 

 sbírka Dejte šanci dětem ulice, Člověk v tísni.  

h) Během školního roku pedagogičtí pracovníci udržují školní tradice a provádějí prezentaci 

školy (příprava rautů pro rodiče žáků závěrečných ročníků v rámci třídních schůzek, 

prezentace školy při prvomájových slavnostech ve Vlašimi), upevňují vztahy mezi sebou, žáky 

a rodiči (pravidelné třídnické hodiny, v listopadu a dubnu probíhající třídní schůzky, neustálý 

kontakt se zákonnými zástupci v případě potřeby), jednají slušně a ohleduplně s ohledem na 

potřeby školy, rodin žáků a celé společnosti. 

i)Pro zvýšení kvalifikace probíhá další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Vendula Kordulová – UP Olomouc, učitelství NJ a geografie 

Bc. Monika Vöglerová – UK Praha, UOP 

Jaroslav Maršík – Vzdělávací institut Středočeského kraje, studium pedagogiky  

j) Škola se zúčastnila 3. ročníku soutěže Škola udržitelného rozvoje. Na základě své činnosti a 

dalších aktivit obdržela certifikát Škola udržitelného rozvoje 2. stupně. Tento titul je škole 

propůjčen na dobu tří let. 

 

 

Ve Vlašimi 7. 7. 2017    

 

 

 

Ing. Vladislav Novotný     Mgr. Hana Hejhalová 

     ředitel školy        koordinátor EVVO 


