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l. Základní údaje o škole

Název:                Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Adresa:               Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky

Zřizovatelé: Česká republika – Ministerstvo zemědělství ČR, 
Těšnov 17, 117 05 Praha

Český svaz včelařů, o. s., 
Křemencova 8, 115 24 Praha l

IČ: 25946901

Telefon: 469 677 128

e-mail: info@souvnasavrky.cz

www: www.souvnasavrky.cz

Správní rada: Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., předseda
Ing. Jiří Jiránek, člen
Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D., člen

Dozorčí rada: PhDr. Petr Turnovský, předseda
Ing. Ondřej Brožka, člen
Ing. Josef Mandík, člen

Vedení školy: Mgr Bedřich Svoboda, ředitel školy
Josef Lojda, zástupce ředitele

Školská řada: Josef Lojda, předseda
Ing. Pavel Mestek, člen
Petr Kohout, člen

2.  Přehled oboru vzdělávání
V souladu se zápisem ve školském rejstříku škola zabezpečovala výuku v oborech:

kód název ročník počet žáků
41-51-H/02 Včelař 1. 65
41-51-H/02 Včelař 2. 58
41-51-H/02 Včelař 3.                     46



3. Přehled pracovníků obecně prospěšné společnosti ve školním roce 2012/2013

Jméno úsek

Mgr. Svoboda Bedřich   ředitel
Lojda Josef zástupce ředitele
Ing. Novotná Miroslava učitelka, odborná referentka
Mgr. Solčanský Marian                 učitel
PaedDr. Bělohlávek Ivan referent mládeže
Mikeš Roman vychovatel, referent vzdělávání dospělých
Mikešová Ladislava ekonomický úsek
Solničková Zdena ekonomický úsek
Kombercová Hana ekonomický úsek
Havlová Dana referent ubytování
Josífek Zdeněk včelař
Havel Milan referent pro včelařství
Kudynová Věra provozní úsek
Marschallová Jitka provozní úsek
Nevečeřalová Monika provozní úsek
Tomková Lenka provozní úsek
Kocourková Alena provozní úsek
Kindlmanová Naděžda prodavačka
Pospíšilová Jiřina kuchařka
Bakešová Dana kuchařka

Teoretická výuka byla zabezpečována i externími pracovníky, se kterými byly uzavřeny dohody o 
provedení práce:
Ing. Ducháč Václav, Ing. Valášek Stanislav, MVDr. Dvořák Eduard,  Bc. Kloučková Michaela, 
Mgr. Zavřel Vít, Ing. Ženčica Petr, Ing. Mandík Josef, Ing. Hrabák Jaroslav, Ing. Krafková Marie,
Mgr. Holá Jitka, Mgr. Viková Marie, MUDr. Hubač Radek.

4. Přijímací řízení

Ve školním roce 2012/2013 bylo přijato do 1. ročníku dálkového studia učebního oboru Včelař  
41-51-H/02 65 žáků.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání

Studijní výsledky za l. pololetí školního roku 2012/2013
Třída Počet žáků Prospěch S vyznamenáním Prospěl Nehodnocen Opravná zkouška
1. A 33 1,329          19    13         1
1. B 32 1,187          25    3         4
2. A 31 1,170          28    1         2
2. B 29 1,142          25    0         4
3. A 24 1,122          20    2         2
3. B 23 1,076          20    2         1



Studijní výsledky za 2. pololetí školního roku 2012/2013
Třída Počet žáků Prospěch S vyznamenáním Prospěl Neprospěl
1. A 33 1,184 26 6 1
1. B 32 1,188 26 2 4
2. A 31 1,172 30 0 1
2. B 27 1,108 26 0 1
3. A 23 1,171 22 0 1
3. B 23 1,121 23 0 0

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2012/2013
Komise – řádný termín                                                     
Předsedkyně: Ing. Kabelová Ludmila
Místopředseda: Mgr. Svoboda Bedřich  
Třídní učitelka: Ing. Novotná Miroslava
Členové             Lojda Josef

Ing. Valášek Stanislav
Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Zástupce NÚOV:        Ing. Szebestová Zdeňka 
Zástupce praxe: Mgr. Sojka Luděk

Komise – náhradní termín
Předsedkyně: Ing. Kabelová Ludmila
Místopředseda: Mgr. Svoboda Bedřich  
Třídní učitelka: Ing. Novotná Miroslava
Členové             Lojda Josef

Ing. Valášek Stanislav
Ing. Václav Ducháč                 

Zástupce praxe: Mgr. Sojka Luděk

Závěrečnou zkoušku v řádném termínu vykonalo celkem 43 studentů, v náhradním 
termínu 3 studenti, 42  prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli.

6. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Škola v rámci obecně prospěšné společnosti zabezpečovala níže uvedené aktivity:

Semináře:
Seminář vedoucích včelařských kroužků, komerčních včelařů, pracovníků SVS ČR, cechu 
profesionálních včelařů, vedoucích šlechtitelských chovů, učitelů včelařství, seminář pro
funkcionáře  ZO ČSV, OO ČSV a chovatelských referentů OO ČSV.

Kurzy: 
Kurz prohlížitelů včelstev, včelaření od A do Z, praktický kurz pro začínající včelaře, kurz 
lidových řemesel, praktický kurz chovu včelích matek, kurz učitelů včelařství.

Výstavy:
Velikonoční, podzimní a vánoční v Nasavrkách, výstava Natura Viva a Květy
Lysá nad Labem, Zahrada Čech Litoměřice, Naše pole v Nabočanech, 
Přehlídka SŠ – Muzeum Chrudim, výstava Včela-základ života – Muzeum Svitavy



7. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:
V září roku 2011 provedla Česká školní inspekce kontrolu činnosti podle § 174 odst. 2 písm.
b) a c) zákona č. 561/2004 Sb. Školské zařízení bylo celkově hodnoceno jako průměrné.

8. Údaje o hospodaření školy

Příjmy celkem: 21 618 tis. Kč
Poplatky žáků /stravné, ubytování/ 353 tis. Kč
Příjmy z HČ: 3 349 tis. Kč
Ostatní příjmy: 17 916 tis. Kč

Z ostatních příjmů
Příspěvek od ŠÚ: 4007 tis. Kč
Mzdy pedagogických pracovníků: 2069 tis. Kč

Mzdy nepedagogických pracovníků:                             1938 tis. Kč

Investiční výdaje celkem: 1 617 tis. Kč

Neinvestiční výdaje celkem:     21 611 tis. Kč
z toho mzdové náklady 5 803 tis. Kč
mzdové náklady – dohody 3 012 tis. Kč
zdravotní a sociální pojištění                                                                       1 966 tis
ostatní provozní náklady                  10 830 tis.

9. Zapojení školy do mezinárodního programu
SOUV-VVC, o.p.s. se zapojilo do přípravy a organizace třetího ročníků Mezinárodního setkání
včelařské mládeže, které se uskutečnilo v červnu v Münstru (SRN). V prostorách obecně 
prospěšné společnosti proběhla příprava soutěžního družstva mladých včelařů reprezentujících 
ČSV na této akci.

10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání
Řídící a ekonomičtí pracovníci školy rozšiřovali své znalosti účastí na školeních, především 
v oblasti mezd, účetnictví a právních předpisů.

11. Realizované projekty financované z cizích zdrojů
Obecně prospěšná společnost obdržela ve školním roce 2012/2013 finanční prostředky od níže 
uvedených organizací:

 Granty z KÚ Pardubického kraje na uvedené účely
Zdraví, krása a pohoda od včel a z přírody
Včelí zpravodajství
Letní škola mladých včelařů
Dny otevřených dveří

 Ministerstvo zemědělství ČR – Environmentální vzdělávání dětí a mládeže v oblasti 
včelařství

 Nadace ČEZ – Letní škola mladých včelařů – XIV. ročník     



12. Hodnocení školy

Střední odborné učiliště včelařské  - Včelařské vzdělávací centrum  je obecně prospěšnou 
společností, která má v druzích obecně prospěšné činnosti vyjmenováno i provozování 
středního odborného učiliště.  Vzhledem k začlenění do struktury o.p.s. plynou pro  střední 
odborné učiliště jistá specifika, především ve spolupodílení se na ostatních činnostech o.p.s.  
Celková činnost SOUV – VVC, o.ps. je pak shrnuta ve výroční zprávě o.p.s.

Ve školním roce 2012/2013 škola vzdělávala ve tříletém učebním oboru Včelař 
formou dálkového studia. Na začátku školního roku měla škola 172 žáky, na konci 169 žáků. 
O dálkové studium  je trvalé vysoký zájem .  Přes značnou propagaci se však nepodařilo 
otevřít denní studium. Nicméně pro denní  studium se snažíme být připraveni a  podmínky pro 
studium jak pro denní , tak pro dálkovou formu neustále zlepšujeme –  v rámci odborného 
vzdělávání jsme přistoupili k revitalizaci včelnic a k dovybavení  místnosti pro zpracování 
medu, provedli jsme částečnou rekonstrukci truhlářských dílen, ve které budeme pokračovat i 
v následujících letech. Pro výuku  začal být využíván nový přednáškový sál s kapacitou 144 
posluchačů.  Ve všech  třídách je k dispozici dataprojektor a notebook, internet je přístupný 
v celém areálu bezdrátovým šířením signálu.

Výuku zajišťovali  tři interní zaměstnanci   spolu s 12 externími lektory. I vzhledem 
k ostatním činnostem o.p.s. je současný stav interních zaměstnanců  poddimenzován.  Situace 
byla řešena v průběhu roku přijetím pracovníka na poloviční úvazek (do 31.8.2013)  a 
výběrovým řízením na pozici pedagog – lektor. Přes velký počet zájemců jsme však tuto 
pozici doposud neobsadili. Úkol posílit pedagogický sbor o jednoho interního zaměstnance 
tak přetrvává i do školního roku 2013/2014.

V rámci vzdělávací činnosti , která přímo či nepřímo souvisí s provozováním učiliště, 
jsme zorganizovali A-Z kurzy pro začínající či mírně pokročilé včelaře. Absolventi těchto 
kurzů pak často podávají přihlášku k dálkovému studiu oboru Včelař. Pro první ročník byl  
připraven přípravný kurz pro začínající včelaře. Další akce, která nám pomáhala získat 
studenty, je cyklus přenášek, nazvaný „Včelařský pátek“, na kterém přední včelařští odborníci 
a praktici seznamují jednou měsíčně  širokou včelařskou i nevčelařskou veřejnost se svými 
zkušenostmi. V srpnu 2013 jsme pak zorganizovali zkoušky z profesních kvalifikací „Chov 
včel“ a „Zpracovatel včelích produktů“. 

Střední odborné učiliště včelařské v Nasavrkách je škola s celorepublikovou 
působností ,  má velký význam  pro včelaření v České republice.  Toho jsou si vědomi naši 
zakladatelé – Ministerstvo zemědělství a Český svaz včelařů, kterým děkuji za jejich podporu.

Mgr. Bedřich Svoboda   
ředitel školy

V Nasavrkách 30. 9.2013




