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  Skladba učebních a studijních oborů ve školním roce 2021/2022 

 
Obory středního  vzdělání s výučním listem: 
 
29-54-H/01      Cukrář     denní studium, délka studia: 3 roky 
 
65-51-H/01      Kuchař-číšník    denní studium, délka studia: 3 roky 
 
69-51H/01      Kadeřník    denní studium, délka studia: 3 roky 
 
 
Obory středního vzdělání s maturitou: 
 
65-42-M/01    Hotelnictví    denní studium, délka studia: 4 roky 
 
65-42-M/02   Cestovní ruch    denní studium, délka studia: 4 roky 
 
29-42-M/01   Analýza potravin   denní studium, délka studia: 4 roky 
 
53-41-M/02    Nutriční asistent    denní studium, délka studia: 4 roky 
 
65-41-L/51 Gastronomie    denní (nástavbové) studium, délka studia 
       2 roky 
64-41-L/51 Podnikání     denní (nástavbové) studium, délka studia 
       2 roky 
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Přehled vzdělávacích programů, ze kterých škola vychází: 
 

29-54-H/01  Cukrář, vyučuje se od 2009 ŠVP zpracován dle RVP 2954H01 MŠMT ČR,                      
č. j. 12698/2007-23, dne 28. 06. 2007 

 

65-51-H/01  Kuchař-číšník, vyučuje se od 2009 ŠVP zpracován dle RVP 6551H01                      

MŠMT ČR, č. j. 12698/2007-23, dne 28. 06. 2007 

 

69-51-H/01  Kadeřník, vyučuje se od 2009 ŠVP zpracován dle RVP 6951H01 

           MŠMT ČR, č. j. 12698/2007-23, dne 28. 06. 2007 

 

65-42-M/01  Hotelnictví, vyučuje se od 2009 ŠVP zpracován dle RVP 6542M01  

  MŠMT ČR, č. j. 12698/2007-23, dne 28. 06. 2007 

 

65-42-M/02  Cestovní ruch, vyučuje se od r. 2008 ŠVP zpracován dle RVP 6542M02 

           MŠMT ČR č. j.12698/2007-23, dne 28. 06. 2007 

 

29-42-M/01  Analýza potravin, vyučuje se od r. 2008 ŠVP zpracován dle RVP 2942M01  

           MŠMT ČR č. j.12698/2007-23, dne 28. 06. 2007 

 

53-41-M/02 Nutriční asistent, vyučuje se od r. 2020 ŠVP zpracován dle RVP 5341M02 

  MŠMT ČR č. j. 39346/2019-2, dne3. 1. 2020 

 

65-41-L/51  Gastronomie, vyučuje se od r. 2011 ŠVP zpracován dle RVP 6541L51  

           MŠMT ČR č. j. 4076/2011-521 

 

64-41-L/51  Podnikání, vyučuje se od r. 2013 ŠVP zpracován dle RVP 6441L51 MŠMT            

ČR  č. j. 10972/2012-25, ze dne 01. 08. 2012 
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Přehled pracovníků školy 
 
Fyzický stav pracovníků k 30. 9. 2021   celkem    46 
       externí pracovníci 5 
  
 
Struktura zaměstnanců školy k 30. 9. 2021 
46 zaměstnanců 
5 externích pracovníků 
 
Struktura zaměstnanců školy:  
ředitelka školy 
zástupkyně ŘŠ 
   
35 pedagogických pracovníků  
10  nepedagogických pracovníků 
 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají potřebnou pedagogickou i odbornou způsobilost pro předměty, které 
vyučují. 
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  Organizace školního roku, všeobecná část 

 
Září 2021 

 

Zahájení školního roku 1. 9. 2021 

Maturitní zkoušky podzimní termín  2. - 9. 9. 2021 

Závěrečné zkoušky podzimní termín 7. - 9. 9. 2021 

Adaptační kurzy pro 1. ročníky 6. - 10. 9. 2021 

Golfový turnaj školy pro rodiče a partnery školy 16. 9. 2021 

Golfový turnaj pro žáky školy 17. 9. 2021 

Ředitelské volno pro žáky školy 27. 9. 2021 

Den české státnosti (státní svátek) 28. 9. 2021 

M-8 Výkaz o střední škole 30. 9. 2021 

 

Říjen 2021 

Krajská konference prevence rizikového chování     4. - 5. 10. 2021 
Adaptační kurz pro 2. ročníky učebních oborů – Spolu po Covidu   11. – 13. 10. 2021 
Zveřejnění forem a kritérií  PMZ       do 20. 10. 2021 
Tematický zájezd Praha        21. - 22. 10. 2021 
Podzimní prázdniny         27. - 29. 10. 2021 
Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)   28. 10. 2021 
 
Listopad 2021 

Klasifikační porada         8. 11. 2021 
Třídní schůzky pro rodiče        10. 11. 2021 
Beseda ŘŠ se zástupci tříd        16. 11. 2021 
Školská rada 
Beseda ŘŠ se zástupci tříd        16. 11. 2021 
Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2021 

Den otevřených dveří 20. 11. 2021 

 Veletrh vzdělávání MSK        24. - 25. 11. 2021 
 

Prosinec 2021 

Odevzdání přihlášek k MZ        1. 12.2021 
Výstava Job a student Ostrava       4. - 5. 12. 2021 
Vánoční prázdniny        23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 
 
Leden 2022 

Den otevřených dveří         12. 1. 2022 
Pedagogická rada         24. 1. 2022 
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Lyžařský výcvik 
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení       31. 1. 2022 
Ukončení 1. pololetí, předání vysvědčení      31. 1. 2022 
 

Únor 2022 

Pololetní prázdniny         4. 2. 2022 
Jarní prázdniny         21. - 27. 2. 2022 
 

 

Březen 2022 

Odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení     1. 3. 2022 
Dokončení prodloužené klasifikace nehodnocených žáků za 1. pololetí  15. 3. 2022 
 

Duben 2022 

Velikonoční prázdniny         14. 4. 2022 
Praktická maturitní zkouška oboru Hotelnictví, Cestovní ruch, Analýza potravin, Podnikání  
           20. – 29. 4. 2022 
MZ  JČ společná část         bude upřesněno 
Klasifikační porada         11. 4. 2022 
Třídní schůzky          13. 4. 2022 
Školská rada 
Přijímací zkoušky SŠ pro maturitní obory      12. - 13. 4. 2022 
Zveřejnění přijatých/nepřijatých uchazečů do 1. ročníku učební obor  22. 4. 2022 
Zveřejnění přijatých/nepřijatých uchazečů do 1. ročníku maturitní obor  29. 4. 2022 
Beseda ŘŠ s žáky školy        20. 4. 2022 
Pedagogická rada pro 4. ročníky maturitní obor      28. 4. 2022 
 

Květen 2022 

Svátek práce          1. 5. 2022 
Konání didaktických testů společné části MZ     2. 5. - 5. 5. 2022 
Studijní volno 4. ročník        16. - 27. 5. 2022 
Maturitní zkoušky profilová část       23. 5. - 3. 6. 2022 
Pedagogická rada pro 3. ročníky učební obor     30. 5. 2022 
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 Červen 2021 

Závěrečné zkoušky písemná část      1. 6. 2022 
Závěrečné zkoušky praktická část      2. 6. - 15. 6. 2022 
Závěrečné zkoušky ústní část       20. - 21. 6. 2022 
Pedagogická rada        22. 6. 2022 
Předání vysvědčení, ukončení školního roku     30. 6. 2022 
Hlavní prázdniny        1. 7. - 31. 8. 2022 

 

  Aktivity jednotlivých předmětových komisí 

1.3.1 Harmonogram aktivit PK ekonomických předmětů 
 

Členové komise: L. Nemcová, M. Niedermaierová, M. Schullová, J. Lackovičová, D. Volejníčková 
Přípravný týden 
ŠVP – úprava ŠVP předmětu obchodní korespondence: Cestovní ruch, Hotelnictví 
 
1. pololetí 

 návrh a schválení plánu práce pro školní rok 21/22 

 návrh na ověření znalostí žáků získaných v době nouzového stavu a doporučením zaměřit 
pozornost především na maturitní okruhy 

 učebnice pro maturitní a nematuritní obory 

 příprava maturitních zkoušek v náhradním termínu 

 úprava maturitních témat  včetně praktické maturitní zkoušky  

 kontrola plnění tematických plánů 

 hodnocení práce PK za 1. pololetí 20/21 

 hodnocení studijních výsledků za 1. pololetí 
 
2. pololetí 

 kontrola a schválení maturitních témat včetně praktické maturitní zkoušky pro obor: Podnikání 

 hodnocení studijních výsledků plánu práce PK pro školní rok 2021/2022 

 hodnocení maturitních zkoušek 
 
Průběžné plnění 

 plnění tematických plánů 

 aktualizace učiva podle potřeby (odborné časopisy, internet) 

 využívání mezipředmětových vztahů 

 průběžné doplňování pedagogické dokumentace 
 
Plán akcí pro školní rok 2021/2022 

 účast v soutěžích zaměřených na ekonomiku podle nabídky – Ekonomická olympiáda 
(registrace 1. 9. 2021) 

 Školní projekt – „Projektový den – podnikatelský záměr“ EK 
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 MM, MG – průzkumy a prezentace na zadané téma 

 Přednášky pro žáky – úřad práce (únor, březen – závěrečné ročníky),  

 Živnostenský úřad - zima,  

 Osobní bankrot, projekt experti do škol, (https://www.cse.cz/experti) "Pepa z Litvínova" 
(Důsledky finanční negramotnosti) 

 Beseda – pojišťovnictví – leden, únor 

 Policie ČR – březen 2022 

 Kreativní workshopy a přednášky pro SŠ, Slezská univerzita 

 Zapojení do projektu OKAP II. – Fiktivní firma, finanční gramotnost od 24. 9. 2021 

 Školní projekt – „Projektový den – podnikatelský záměr“ EK 

 20. 10. 2021 WORKSHOP  - LISTOVÉ TĚSTO (21. 10.  – mezinárodní den jablek), připraví studenti 
N 2. A ve spolupráci s cukrárnou 

 
Školení učitelů podle aktuálních nabídek 
Porady PK – srpen 2021, říjen 2021, leden 2022, květen 2022 – upřesnění termínů podle rozvrhu 
Případné změny a problémy budou řešeny operativně 
Hospitační činnost – v průběhu školního roku bude prováděna hospitační činnost u členů PK,                               
u kterých převládá výuka ekonomických předmětů 
 
 

1.3.2 Harmonogram aktivit PK Cizí jazyky 

 

Složení komise:  

 Anglický jazyk: Mgr. Karla Fulnečková, Bc. Tereza Laumerová, Mgr. Jana Šestáková, Mgr. Barbora 

Popelková 

 Německý Jazyk: Mgr. Marcela Schullová 

 Španělský jazyk: Mgr. Kristýna Suknarovská 

  

1. pololetí: 

 úprava tematických plánů a jejich konzultace 

 sjednocení klasifikačních hledisek – hodnocení poslechových cvičení 

 -příprava ústních maturitních zkoušek z AJ  v podzimním termínu 

 příprava ústních ZZ z AJ u učebních oborů v podzimním termínu 

 odborný jazyk (NJ, AJ, ŠJ) zaměření na odbornost dle jednotlivých oborů v rámci výuky CJ 

 seznámení žáků s požadavky pro maturitní zkoušku 2022 

 seznámení žáků s oficiálními stránkami maturitní zkoušky – www.novamaturita.cz 

 inventarizace pracovních pomůcek a odborných publikací (učebnice, slovníky, tablety, 

přehrávače, CD nosiče) 

 zajištění odběru časopisů ŠJ, NJ 

https://www.cse.cz/experti
http://www.novamaturita.cz/
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 zajištění jazykových soutěží – školní kola v rámci tematických akcí. V letošním roce 

pravděpodobně nebudou probíhat celostátní soutěže, popřípadě budou v omezené podobě 

(elektronicky) 

 

2. pololetí: 

 příprava pracovních listů k ústní maturitní zkoušce a příprava vlastní maturitní zkoušky pro 

školní rok 2021-2022 (dotvoření 6 maturitních otázek do AJ s ohledem na obor) 

 příprava témat k písemné části MZ 

 příprava ústních ZZ u učebních oborů 

 závěrečné hodnocení práce PK 

 

Aktivity 

 Den překladatelů – 29. 9. - 1. 10. – Projektový týden v rámci výuky (překlad textu písně z ČJ do 
druhého jazyka + simultánní překlad) 

 Den pošt – 11. - 15. 10. projektový týden v rámci výuky – „Napiš dopis učiteli“ 

 Týden španělské kultury – návštěva gymnázia Olgy Havlové - říjen 

 Halloween – QR kódy – kvíz + projekce filmu COCO – 1. 11. 

 Den křížovek – tematická tvorba křížovek – soutěž + SUDOKU (M) – prosinec (21.12.) 

 filmové představení - Prosinec 

 advent - zájezd do Vídně - v rámci mezipředmětových vztahů (CR, NJ) 

 zahraniční praxe – celoroční RUHPOLDING v Německu 

 zahraniční praxe - Španělsko  

 prezentace studentů po návratu ze zahraniční praxe (4.B - Mrkvicová, Benešová) 

 v rámci mezipředmětových vztahů (HT, AJ, ŠJ, NJ) projektový den v daném jazyce s přípravou 

tradičních pokrmů – individuální domluva („Čaj o páté“, Mezinárodní kuchyně) 

 Španělská kultura a flamenco – návštěva externí pracovnice – 3. a 4.ročník prezentace rodilého 
mluvčího  o zahraniční praxi ve španělsku 

 zahraniční praxe – Španělsko Costa Brava - květen - září 

 seminář pro hodnotitele písemných a ústních MZ 
 
Návrhy a opatření vzhledem ke konání státní maturitní zkoušky: 

1. Práce s texty – důraz na orientaci v textu a zjišťování správné odpovědi na dané otázky. 
2. Pracovat s nejnovějšími cvičnými didaktickými texty – zaměřit se na poslechová cvičení a 

čtení s porozuměním. 
3. Písemný projev – s důrazem na danou délku textu, obsahovou složku a gramatickou 

korektnost. 
4. Osvojit si komunikační schopnosti v daném jazyce prostřednictvím prezentací na dané téma. 
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1.3.3 Harmonogram aktivit PK Český jazyk a literatura, Společenské vědy 

 
ČJL 

 festival knihoven – 5. 10. 2021 1. a 2. ročníky 

 přednáška - autorský zákon + citace I. pololetí – 3. a. 4. ročníky 

 filmové  představení - dle požadavků vedení školy (přijímací zkoušky, písemné MZ apod.) 

 divadelní představení -  dle nabídky a epidemiologické situace  

 exkurze v rámci ŠVP (ve spolupráci s komisí CR) - komentované prohlídky 
 Ostravy a Poruby, oblast Dolních Vítkovic, Praha) 
 

SV 
1. pololetí 
září - adaptačního dny pro 1. ročníky (M. Niedermeierová, L. Škapová) 
říjen – listopad - zajištění prezentace školy pro 9. ročníky ZŠ 
prosinec - zajištění akcí s vánoční tematikou – exkurze – Vánoční Ostrava 
 

 zajištění přednášek (zodpovídá (M. Niedermeierová, L. Škapová) 

 1., 2. ročník - Rizika elektronické komunikace - říjen 

 3., 4. ročník - Trestní odpovědnost - říjen 

 ročník – Sexualita, HIV, AIDS - listopad 

 ročník – Závislosti, netolismus - listopad 
 
 
2. pololetí 

 zajištění přednášek (zodpovídá (M. Niedermeierová, L. Škapová) 
 1., 2. ročník - Poruchy příjmu potravy – únor 
 3., 4. ročník - Prevence rakoviny prsu – únor 
 1. a 2. ročník – Nebezpečí šikany a kyberšikany – březen 
 3. a 4. ročník –  Aktuální problematika na trhu práce – březen 

 
 
 

1.3.4 Harmonogram aktivit PK přírodovědné předměty  
 

Předseda komise: Mgr. Lenka Galejová 
Další členové komise:   
Ing. Jana Galejová, Ing. Dagmar Tomanová, Mgr. Jan Fulneček, Mgr. Radek Jendryščík, Mgr. Pšenicová, 
Bc. Laumerová, Ing. Bauerová K., Mgr. Popelková B. 
 
Úkoly a cíle předmětové komise: 
 Výuka v přírodovědných předmětech se zaměřuje především na získání vědomostí a 
dovedností z příslušných vědních oborů, je zaměřena na rozvoj intelektuálních schopností žáků, 
především logického myšlení, vytváření úsudků, rozvoji prostorové představivosti, tvůrčího řešení 
úloh, přípravy a provádění experimentů.  
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 Obecným cílem je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět využívat vědomosti z 
oblasti přírodních věd v každodenním životě. 
 
Sekce Matematiky: 
 Vyučující se zaměří především na osvojení matematických dovedností, užívání správných 
matematických pojmů, naučit žáky třídit pojmy a nalézat vztahy mezi nimi. Naleznout problém, 
analyzovat daný problém a následně jej vhodně matematicky argumentovat a vhodným nalezeným 
řešením řešit. Zapsat matematický vztah na základě slovního vyjádření.  
 
Sekce výpočetní techniky:  
 Především se jedná o zajištění provozu počítačové sítě školy a všech jejich systému tak, aby 
bylo poskytnuto komplexní prostředí pro výuku ICT předmětů a vytvořeno prostředí i pro 
nepedagogické pracovníky školy. Správa počítačové sítě školy je zajišťována externí firmou CERTERO. 
 V oblasti výuky se vyučující zaměří především na prohlubování ICT kompetencí žáků, které jsou 
využitelné v jejich dalším profesním růstu. 
 Druhou skupinou cílů je zaměření se na materiální oblast ICT. Jedná se především o evidenci 
ICT techniky, evidence a správa licencí. 
 
Sekce přírodních věd: 
 Vyučující se zaměří především na osvojení si souvislostí mezi jevy v prostředí a lidskými 
aktivitami. Žáci získají přehled o způsobech ochrany přírody, pochopení souvislosti mezi třemi 
základními pilíři udržitelného rozvoje. Vyučující se rovněž zaměří na enviromentální výchovu, ekologii, 
suroviny, toxikologii. Výchova se zaměří ke zdraví a životnímu stylu. Žáci si osvojí vliv chemických látek 
na zdraví člověka a životní prostředí. Dojde k rozvoji logického myšlení a analýzy, řešení přiměřených 
přírodovědných problémů. Především vyučující se zaměří rovněž na bezpečnost práce v chemické 
laboratoři a práce s běžnou laboratorní technikou. 

Návrh opatření pro zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky: 
1. ročník – žáci musí zvládnout v průběhu 1. ročníku test z přijímacího řízení – test obsahuje všechny 
matematické celky probrané v daném ročníku a na základní škole. 
2. ročník – žáci musí zvládnout úvodní část maturitního testu – matematické celky jsou probrány v 
daném ročníku. 
3. ročník + 4. ročník – vyzkoušení všech maturitních testů, které již byly zveřejněny, žáci musí zvládnout 
test na minimální počet bodů. 

Aktivní práce žáků doma – žáci budou během 3. ročníku a 4. ročníku muset počítat příklady samo-
statně doma, které předloží učiteli ke kontrole, jedná se o všechny matematické celky, které byly pro-
brány v 1. a 2. ročníku. 

Žáci musí mít spočteno minimálně 300 příkladů, aby byli schopni rozpoznat, o jaký typ příkladů se 
jedná, sami si mohli stanovit řešení a dané řešení zapracovat. Žákům bude rovněž poskytnuta teore-
tická příprava pro zpracování jednotlivých příkladů, bude jim vytvořen kurz v Microsoft Teams, kde si 
budou moci i rovněž zkoušet on-line testy. 
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Časový plán: 
1. pololetí: 

 návrh a schválení práce plánu pro školní rok 2021/2022 

 návrh požadavků členů PK přírodovědných předmětů 

 tematické plány – součinnost se ŠVP 

 zhodnocení distanční výuky za 2. pololetí školního roku 2020/2021 

 určení termínu porad PK  

 sjednocení klasifikace v jednotlivých předmětech 

 konání školní kola soutěže „SUDOKU“ – listopad 2021 

 návrh a schválení témat pro praktickou zkoušku oboru Analýza potravin  

 kontrola a úprava maturitního modelu oboru Analýza potravin 

 kontrola plnění tematických plánů 

 hospitační činnost v přírodovědných předmětech 

 tandem v přírodovědných předmětech 

 hodnocení práce PK za 1. pololetí 

 hodnocení studijních výsledků za 1. pololetí 
 
2. pololetí: 

 kontrola a schválení maturitních témat pro obor Analýza potravin 

 určení termínů porad PK  

 kontrola plnění tematických plánů 

 hospitační činnost v přírodovědných předmětech 

 tandem v přírodovědných předmětech 

 hodnocení studijních výsledků za 2. pololetí 

 hodnocení splnění plánu práce PK pro školní rok 2021/2022 

 hodnocení státní maturitní zkoušky z matematiky 

 hodnocení průběhu praktické maturitní zkoušky a následně ústní maturitní zkoušky oboru 
Analýza potravin 

 
Průběžné plnění: 

 plnění tematických plánů 

 aktualizace učiva dle potřeby 

 využívání mezipředmětových vztahů 

 vzájemná hospitační činnost a tandem 

 průběžné doplňování pedagogické dokumentace 

 problémoví žáci – projednání na pedagogické radě 

 údržba správy učeben VT – A 307, B 209, B 152 – správu zajišťuje externí firma CERTERO 

 údržba a vedení chemické laboratoři, mikrobiologické učebny 

 průběžný nákup drobných pomůcek a chemikálii pro chemický, mikrobiologický a senzorický 
rozbor  

 projektová výuka – tvorba hmyzích hotelů 
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Exkurze, semináře, přednášky, projektová výuka: 
exkurze jsou navrženy pro obor Analýza potravin a Nutriční asistent pro jednotlivé ročníky 
jsou vždy v doprovodu s učiteli přírodovědných předmětů 
návrh a sestavení exkurzi – Ing. Tomanová D., Ing. Galejová J., Mgr. Pšenicová K,  
Mgr. Fulneček J., Mgr. Jendryščík R., Bc. Laumerová T., Ing. Bauerová K., Mgr. Popelková B. 
v případě potřeby dojde ke změnám v počtu exkurzí a seminářů 

Harmonogram aktivit  obor Analýza potravin, Nutriční asistent 
 
Říjen: 
Krevní centrum, Ostrava Poruba 
Listopad: 
Secala a.s., Ostrava – Martinov 
Mlékárna Kunín, Ostrava – Martinov 
Prosinec: 
VŠ Pardubice, Univerzita Tomaše Bati Zlín – dny otevřených dveří 
Březen: 
Svět techniky – Ostrava – Vítkovice 
Vojenský veterinární ústav - Hlučín 
Duben: 
OZO - Ostrava 
Čistírna odpadních vod - Šilheřovice, Hlučín, Hať 
Květen: 
Bidfood s.r.o. - Opava 
 

1.3.5 Harmonogram činností PK Gastronomické předměty 

září   

 16. 9. 2021 Golfový turnaj 
 
říjen  

 19. 9. 2021 Rio Mare Svačinka roku – nominální kolo Brno 

 14. – 15. 10 2021 GASTRO Olomouc Olima Cup 2021 - soutěž 

 21. – 22. 10 2021 Praha – exkurze hotelů 
 
listopad  

 11. 11. 2021 Finále soutěže Rio Mare v Praze 

 20. 11. 2021 Den otevřených dveří 

 Barmanský kurz 
 
prosinec  

 Den pro rodiče ve škole – Vánoční posezení a ukázka dovedností žáků 

 Den pro seniory – Fakultní nemocnice Ostrava 
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leden  

 12. 1. 2022 Den otevřených dveří 

 Sommelier - odborník z praxe workshop 

 Priesnitzův dortík – soutěž pro cukráře  
 
únor  

 AHOL CUP 2022 – soutěž 

 Baristický kurz 

 Odborník z praxe – Jak funguje stravovací úsek v hotelu? 

 Podbeskydský ještěr – soutěž pro cukráře 
 
březen  

 Gastro Kroměříž 2022 – soutěž pro kuchaře 

 HotelsConsult – seminář na téma ZMĚNY A TRENDY V HOTELNICTVNÍ A CR 
 
duben 

 Exkurze pivovaru Plzeňský Prazdroj 

 Praktická maturita oboru Hotelnictví 
 
 
 

1.3.6 Harmonogram činností PK Kadeřník 
 

Předsedkyně: Mgr. Kateřina Pšenicová 
Členové: UOV - Mgr. Kateřina Kurečková, Jarmila Kohutová, Denisa Riedel, Žaneta Kozmová, 
Monika Niederlová 
Odborné předměty: KTe, Zdr, PKom, Vv, OV 

 
Akce 1. pololetí školního roku 2021/2022 
 
Cinestar Dámská jízda 

 7. 9. 2021   Jedině Tereza  

 12. 10. 2021  Láska na špičkách  

 9. 11. 2021  Přání Ježíškovi  

 30. 11. / 1. 12. 2021 V létě ti řeknu, jak se mám  

 
Soutěže 

 Školní kolo kadeřnických dovedností – listopad 2021 - dámskou disciplínu ,,Boho účes“ pánskou disci-

plínu ,,Módní střih s následnou úpravou“ 

 

 Mladý módní tvůrce ČR 2021 – Jihlava 2. 12. 2021 
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Školení 

 Primavera Andorrana – 2 x školení měsíc listopad 

 Primavera Andorrana – 2 x školení měsíc květen 

 
Exkurze specializované prodejny kadeřnických potřeb a vybraná kadeřnictví - všechny ročníky, měsíc prosinec 
a červen. 

 
 

1.3.7 Harmonogram činností PK Tělesná výchova 
 
Vyučující TV: Škapová, Fulneček, Niedermeierová 
 
Dílčí úkoly: 
Vyvolat zájem u všech žáků o tělesnou výchovu 
Zvýšit tělesnou zdatnost a psychickou odolnost žáků 
Propagovat tělesnou výchovu a sport 
 
Dodatek k TP: 
Při plnění TP a při plánování sportovních akcí může dojít ke změnám, protože se mnohé děje v 
závislosti na počasí. 
 
 
Prostory pro výuku TV: 
Obecní tělocvična: nachází se mimo komplex školy. Žáci jsou vždy na začátku školního roku poučeni 
o bezpečnosti při přecházení a chování v prostorách tělocvičny (vhodná obuv a oblečení, dodržování 
hygienických zásad v šatnách i v tělocvičně), hřiště ZŠ při ZŠ 1. stupně. 
Areál fotbalového hřiště TJ Sokol Šilheřovice – cvičná louka, betonová plocha. 
Areál víceúčelového hřiště, areál parku a bažantnice – cyklo-výcvik, in-line bruslení. 
 
Plán akcí: 
 
Září 

 Kontrola lékárniček         všichni 

 Kontrola tematických plánů        všichni 

 Kontrola funkčnosti kol         všichni 

 Adaptační kurz                    Škapová, Niedermeierová 

 Školní turnaj v golfu         Škapová, PK CR 

 Vypracování návrhu na dovybavení inventáře      všichni 

 Vstupní testy tělesné zdatnosti        všichni 
 
Říjen 

 Adaptační kurzy pro 2. ročníky učebních oborů – Spolu po Covidu   Škapová 

 Vyhodnocení vstupních testů a srovnání výsledků     všichni 

 Den netradičních sportů        všichni 
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Listopad 

 Šilheřovická laťka – závod ve skoku vysokém     všichni 
 
Prosinec 

 Vánoční turnaj ve zvolené kolektivní hře        
 
Leden 

 První pomoc – teorie i praxe bude probírána v hodinách TV     

 Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky        

 Klasifikace za 1. pololetí          
 
Únor 

 Valentýnský badmintonový turnaj         
 
Březen 

 Školní soutěž Run up          
 
Duben 

 Příprava adaptačního kurzu na další školní rok            
   
    
Červen 

 Turistický kurz           

 Výstupní testy tělesné zdatnosti        

 Celkové hodnocení PK          
 
Lyžařský výcvik proběhne podle počtu přihlášených žáků a kvalitě sněhových podmínek. 
Komise úzce spolupracuje s komisí Cestovního ruchu, především s animačními a sportovními 
aktivitami v rámci předmětu Průvodcovství. 
Do plánů všech ročníků je zařazena problematika negativních jevů společnosti, které se týkají mládeže 
a poskytování první pomoci. 
 

1.3.8 Harmonogram činností PK Cestovní ruch 
 
Vyučující: Škapová, Schullová, Suknarovská, Petrini 
 
Září 

 Školní golfový turnaj (3. ročník, 2. ročník) 

 Dětská neděle 26. 9. 2021 

 Průvodcovská činnost Šilheřovice (3. ročník, 2. ročník) 
 
Říjen 

 Práce místního průvodce (2. ročník) 

 Krakov, Velička (3. ročník + zájemci) 
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 Praha (3. ročník, 2. ročník) 
 
Listopad  

 Adventní Vídeň (3. ročník + zájemci) 

 Bratislava (4. ročník) 
 
Prosinec   

 Mikuláš v MŠ (2. ročník) 

 Cestovatelská beseda (všechny třídy CR) 
 
Leden 

 Soutěž Mladý průvodce (3. ročník) 

 Exkurze Letiště L. Janáčka (4. ročník, 3. ročník) 
 
Únor 

 Příprava PMZ 
 
Duben  

 Praktická maturitní zkouška 

 Technická památka 
 
Květen 

 Odborné praxe žáků 
 
Červen 

 Turistický kurz 
 

1.3.9 Harmonogram aktivit výchovného poradce, metodika prevence  
 
Výchovný poradce: Mgr. Marcela Niedermeierová 
 
Harmonogram činnosti: 

Září:  

 setkání výchovného poradce s žáky prvních ročníků, informace o studiu, usnadnění přechodu ze 
ZŠ na SOU,SŠ 

 získání přehledu o problémových a talentovaných žácích od třídních učitelů 

 průzkum u žáků 1. roč. - specifické poruch učení /zajistit dodání potvrzení z PPP/ 

 adaptační kurzy pro 1. ročníky studijních a učebních oborů 

 PPP - posudky žáků 4. ročníky 
 

Říjen:  

 prezentace školy – setkání s výchovnými poradci základních škol – informace o škole, typu studia, 
oborech, vybavení školy atd. 
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 zpracování podkladů u žáků se speciálními poruchami učení (rozdělení podle tříd, poruch) 
informovat vyučující 

 anketa a  průzkum v problémových třídách ve spolupráci s třídním učitelem 

 adaptační kurzy pro 2. ročníky učebních oborů – Spolu po Covidu 

 prezentace školy na ZŠ 

 poskytnutí základních informací o možnostech vysokoškolského studia i dalšího     
pomaturitního uplatnění pro studenty maturitních ročníků 

 
listopad: 

 pro žáky maturitních ročníků –  informovat o možnosti získání informací o studiu na VŠ, VOŠ na 
WWW, možnost navštívení veletrhu vysokých škol Gaudeamus 

 pomoc při organizaci - den otevřených dveří 

 příprava a zajištění besed v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání 
(pro žáky ročníků, které ukončí studium) 

 
prosinec: 

 pomoc při orientaci v pomaturitních možnostech studentů – zajistit dostatek informačních 
materiálů (učitelské noviny, informace na internetu, seznamy VŠ, pomaturitního studia VOŠ, 
atd.) 

 prezentace školy 

 podání informací žákům 3. ročníků SOU o možnosti nástavbového studia ukončené maturitou 
(nabídka oborů a škol) 

 
leden: 

 organizační pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, kontrola správnosti vyplnění     
přihlášek 

 sestavení časového harmonogramu rozvrhu přednášek v Informačním a poradenském středisku 
v Ostravě 

 pomoc při organizaci - den otevřených dveří, prezentace školy 
 

únor:  

 vyplňování přihlášek na VŠ, VOŠ 

 podání informací žákům 3. ročníků SOU o možnosti nástavbového studia ukončené maturitou 
(nabídka oborů a škol) 

 
březen: 

 beseda s pracovníkem Informačního a poradenského centra ÚP Ostrava 

 pomoc při organizování přijímacího řízení 
 
duben: 

 vypracování přehledu podaných přihlášek ke studiu na VŠ, informace o volných místech a 
možnostech pomaturitního studia, spolupráce s úřadem práce  

 pedagogická rada, třídní schůzky (informace pro rodiče, učitele) 
pomoc při organizaci přijímacího řízení 
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květen:  

 práce s žáky 3. a 4. ročníků – zdůraznit důležitost maturitních a učňovských zkoušek 
červen:   

 vypracování hodnotící zprávy VP 
 

Školní poradenské pracoviště 
 

Ve školním roce 2020/2021 tvoří školní poradenské pracoviště výchovný poradce, školní 

metodik prevence. Školní poradenské pracoviště se řídí vyhláškou 72/2005 Sb. Jeho úkolem je 

zajišťovat žákům a jejich zákonným zástupcům pomoc ve vzdělávacích i výchovných záležitostech. 

  

Výchovný poradce:  Mgr. Marcela Niedermeierová 

Email: niedermeierova@hssilherovice.cz 

Metodik prevence:  Mgr. Lucie Škapová 

Email: skapova@hssilherovice.cz 

Úkoly a cíle metodika prevence 

 Soustavně mapuje situaci ve škole, vede rozhovory s žáky, s třídními učiteli, s vedením školy, 
rodiči. 

 Odborně pracuje s žáky vykazující poruchy chování a učení. 

 Spolupracuje s okresním metodikem prevence. 

 Spolupracuje s Policií ČR, MÚ, PPP, SPC, lékaři, krizovými centry a ostatními organizacemi. 

 Řídí se programem proti šikanování a aktuálními vyhláškami a zákony. 

 
 Hlavním cílem MPP pro školní rok 2021/2022 je preventivně působit v co nejširší oblasti 

rizikových forem chování, zabránit jejich vzniku, popřípadě snížit jejich následky. 

Ve školním roce 2021/2022 budou preventivní akce zaměřeny na prevenci užívání návykových látek, 

zneužívání sociálních sítí, prevence šikany a kyberšikany a prevenci dalších sociálně patologických 

jevů, jako je například závislost na počítačích, poruchy příjmu potravy. V plánu budou také přednášky 

na téma trestní odpovědnost. 

Nadále bude sledováno klima školy, tříd i jednotlivých žáků, bude prováděno další dotazníkové šetření 

na rizikové chování. 

 

Aktivity pro jednotlivé cílové skupiny 

Třídní učitel: 

 má vstřícný a empatický přístup k žákům 

 jde žákům příkladem 
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 má pravidelný kontakt s žáky i celou třídou, zajímá se o ně 

 pomáhá řešit osobní i školní problémy žáků 

 pomáhá s organizací akcí školy a preventivních aktivit 

 v třídnických hodinách i ve svém vyučovaném předmětu organizuje preventivní programy 

 důsledně dbá na dodržování školního řádu 

 pravidelně kontaktuje rodiče, či zákonné zástupce žáků 

 pravidelně informuje rodiče o aktivitách školy 

 zaznamenává rizikové chování žáků a zajistí včasnou intervenci 

 komunikuje a informuje o rizikovém chování žáků metodika prevence 
 

Ředitelka školy: 

 vytváří podmínky pro realizaci prevence rizikového chování 

 zodpovídá za vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového 
chování žáků 

 zajišťuje spolupráci s rodiči 

 zajišťuje pravidelné pracovní schůzky s pedagogy 

 provádí příslušná opatření při výskytu rizikového chování 
 

Školní metodik prevence: 

 zpracovává minimální preventivní program školy pro daný školní rok a předkládá ho 
ředitelce ke schválení 

 podílí se na organizaci adaptačního kurzu pro žáky 1. ročníku 

 představí se žákům 1. ročníku a jejich zákonných zástupcům (také nově přijatým žákům v 
ostatních ročnících) a informuje je o preventivních programech školy 

 stanoví konzultační hodiny v daném školním roce 

 seznámí pedagogy s MPP a zapojí je do jeho realizace 

 při řešení problematiky rizikového chování žáků spolupracuje s třídními učiteli a s vedením 
školy 

 sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit 

 organizuje dotazníková šetření mezi žáky školy 

 rozšiřuje knihovnu a informační katalog pro vlastní využití a pro využití TU 
 

Aktivity školy pro rodiče: 

 třídní schůzky, individuální konzultace 

 dny otevřených dveří 

 školní golfový turnaj 

 adventní setkání s rodiči 

 slavnostní vyřazení absolventů 

 zapojení rodičů do práce ve Školské radě 

 seznámení s MPP 

 jednání s rodiči, řešení výchovných a výukových problémů 

 seznámení rodičů s postupem školy v případě krizové situace 
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Plán preventivních aktivit 

září 

 vypsání konzultačních hodin 

 evidence problémových studentů 

 vytvoření nástěnky 

 seznámit pedagogy s metodickými pokyny při řešení krizových situací 

 informovat pedagogické pracovníky o MPP a rozeslat metodiky řešení sociálně 
patologických jevů 

 aktualizovat seznam doporučení PPP a SPC 

 třídnické hodiny pro žáky 1. ročníků 

 adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků zaměřený na seznámení se a vytvoření dobrých 
vztahů ve třídě 

 
říjen 

 třídnické hodiny na budování vztahů ve třídách, řešení aktuálních problémů 

 adaptační kurzy pro žáky 2. ročníků učebních oborů – Spolu po Covidu 

 Besedy: 
 1., 2. ročník - Rizika elektronické komunikace 
 3., 4. ročník - Trestní odpovědnost 

 
listopad 

 Třídnické hodiny na téma besed – diskuse, řešení aktuálních problémů 

 Školní parlament 

 Den otevřených dveří 

 Besedy: 
 1. ročník – Sexualita, HIV, AIDS 
 3. ročník – Závislosti, netolismus 
 

prosinec 

 Třídnické hodiny zaměřené na téma besed vedené formou diskuse, řešení aktuálních 
problémů 

 Konzultace s výchovnou poradkyní, třídními učiteli, požadavky na změny 

 Školní vánoční turnaj 

 Zapojení žáků do charitativní sbírky 

 Lyžařský výcvik 2. ročníků 

 Filmová projekce „V síti“ – všechny ročníky 
 

leden 

 Třídnické hodiny zaměřené na aktuální problémy 

 Pololetní přehled o rizikovém chování a negativních jevech 

 Besedy: 
 1., 2. ročník – Trestní odpovědnost 
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únor 

 Třídnické hodiny zaměřené na řešení aktuálních problémů 

 Třídnické hodiny 1. ročníků nebo hodiny předmětu OPZ, PsK – projekce filmu s tematikou 
rizikového chování + diskuse 

 Třídnické hodiny 2. ročníků nebo hodiny předmětu OPZ, PsK – projekce filmu s tematikou 
rizikového chování + diskuse 

 Školní parlament 

 Besedy: 
 1., 2. ročník - Poruchy příjmu potravy 
 3., 4. ročník - Prevence rakoviny prsu 

 
březen 

 Třídnické hodiny zaměřené na téma besed, řešení aktuálních problémů 

 Besedy: 
 1. a 2. ročník – Nebezpečí šikany a kyberšikany 
 3. a 4. ročník –  Aktuální problematika na trhu práce 

 
duben 

 Třídnické hodiny zaměřené na řešení aktuálních problémů 

 Zapojení žáků do akce Den Země, ukliďme Česko 

 Třídnické hodiny nebo hodiny OPZ, PsK – projekce filmu s tematikou rizikového chování   
 

květen 

 Třídnické hodiny zaměřené na téma besed a řešení aktuálních problémů 

 Školní parlament 
 

červen 

 Sportovní týden pro 2. a 3. ročníky 

 Závěrečná zpráva o plnění MPP ve školách a školských zařízeních 

 Zhodnocení preventivní a výchovné činnosti 

 Školní výlety 
 
 

1.3.10  Plán výchovné činnosti domova mládeže 
 
1. pololetí 
 
Září 

 Organizační schůzka žáků - společenská místnost 

 přivítání žáků ve školním roce 2021/2022 

 seznámení a proškolení žáků s vnitřním řádem domova mládeže, proškolení žáků s 
bezpečnostními a požárními předpisy 

 seznámení žáků s novým prostředím, prohlídka vesnice, návštěva golfového a fotbalového hřiště 

 táborák - organizace, posezení u ohně, začlenění žáka do kolektivu 
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 akce spojená se školou - golfový turnaj (organizace, golfová hra) 

 golfový turnaj pro žáky (organizace, golfová hra) 
 
Říjen 

 práce na školní zahradě - péče o zeleň, výsadba podzimních kytek, úklidové práce 

 cyklistický výlet po naučné stezce 

 podzimní výzdoba z přírodních materiálů 

 vědomostní soutěže - křížovky, AZ-kvíz 

 míčové hry školní zahrada 

 enkaustika - malování horkým voskem 

 čtenářská dílna 
 
Listopad 

 Posilovna - individuální cvičení 

 Úklidové práce na školní zahradě 

 Akce "Halloween" - příprava helloweenských masek, večerní stezka odvahy 

 Deskové hry - společenská místnost 

 Pečení perníčků 

 "Advent" - příprava vánočních dekorací z přírodních materiálů, zdobení vánočních   stromečků 

 Čtenářská dílna 
 
Prosinec 

 Vánoční soutěž - o nejpěknější vánočně vyzdobený pokoj 

 Mikulášská besídka - nadílka, vánoční koledy, diskotéka 

 Enkaustika - vánoční přáníčka 

 Štědrovečerní večeře 

 Čtenářská dílna 

  
Leden 

 návštěva tělocvičny, kolektivní hry 

 Deskové hry 

 Zimní sportovní aktivity - běžecké lyže, bruslení 

 Turnaj ve stolním tenise 

 Music party 

 Posilovna - individuální cvičení 

 Bowling - restaurace Ludgeřovice 

 Čtenářská dílna 
 
2. pololetí 
 
Únor 

 Tvůrčí práce - výroba dárečků a přáníček k "Valentýnu" 

 "Enkaustika" - malování horkým voskem 

 Zimní sporty - běžecké lyže, bruslení 

 Návštěva tělocvičny - kolektivní hry 

 Valentýnský turnaj ve stolním tenise 

 Čtenářská dílna 
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Březen 

 Exkurze na pracovišti 112 

 Tvorba dekorací ze dříví a přírodních materiálů 

 Jarní úklidové práce na školní zahradě 

 Posilovna - individuální cvičení 

 Deskové hry 

 Čtenářská dílna 
 
Duben 

 Akce spojená se školou: Ukliďme svět - ukliďme Česko, zapojení se do úklidu obce 

 Školní zahrada - míčové hry 

 Cyklistický výlet po okolí 

 Pálení čarodějnice - táborák, opékání buřtů, volná zábava 

 Čtenářská dílna 
 
Květen 

 Tvůrčí práce: příprava přání ke Dni matek 

 Výsadba a péče o květinové záhony 

 Golfová hra - návštěva golfového hřiště s ukázkou golfové hry 

 Čtenářská dílna 

 Míčové hry - kolektivní hry na školní zahradě 
 
Červen 

 Music party 

 Čtenářská dílna 

 Sportovní odpoledne - soutěže vědomostní a sportovní 

 Táborák - večerní posezení na školní zahradě, rozloučení se škr.2021/2022, volná zábava 
 

  Úsek ekonomický 

 

Činnost  Termín Odpovídá 

Podání žádosti o dotaci 
„Podpora romských žáků 
středních škol“ 

MŠMT do 31. 5. 2022 
do 30. 11. 2021 

Ing. Haladejová 

Hlášení stavu žáků pro dotace Krajský úřad MSK měsíčně vždy do 5. dne 
následujícího měsíce 

Ing. Haladejová 

Přehledy o platbách pojistného 
ZP a OSSZ 

ZP a OSSZ měsíčně do 20. dne 
následujícího měsíce 

A. Krenželoková 

Hlášení změn ZP a OSSZ měsíčně do 8. dne 
následujícího měsíce 

A. Krenželoková 

Čtvrtletní výkazy 
o hospodaření 

SČMSD čtvrtletně vždy do 24. dne 
následujícího měsíce 

Ing. Haladejová 
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Statistický výkaz P1-04 MŠMT čtvrtletně do 15. dne 
následujícího měsíce 

J. Starowitzová 

Statistický výkaz P3-04 ČSÚ čtvrtletně vždy do 15. dne 
následujícího měsíce 

Ing. Haladejová 

Vyúčtování dotací za 
 šk. r. 2019/2020 

Krajský úřad MSK do 15. 10. 2021 Ing. Haladejová 

Měsíční účetní závěrka  do 20. dne následujícího 
měsíce 

Ing. Haladejová,    
J. Starowiczová 

Statistický výkaz  Z17-01 Krajský úřad MSK do 11. 11. 2021 Ing. Haladejová 
K. Kuchařová 

Statistický výkaz Z19-01 Krajský úřad MSK do 11. 11. 2021 Ing. Haladejová 
J. Kuchařová 

Audit hospodaření s dotacemi 
za období 1. - 8. /2020 

Auditorspol 
Ostrava 

do 30. 11. 2021 Ing. Haladejová 
 

Inventarizace majetku 2020  do 31. 12. 2021 Ing. Haladejová 

Přiznání k dani silniční FÚ Hlučín do 19. 1.2022 Ing. Haladejová 

Vyúčtování dotace za rok 2020 Krajský úřad MSK do 20. 1. 2022 Ing. Haladejová 

Audit hospodaření s dotacemi 
za období  9. - 12. /2020 

Auditorspol 
Ostrava 

do 20. 1. 2022 Ing. Haladejová 

Dokladová inventarizace 2020  do 31. 1. 2022 Ing. Haladejová 

Podání žádosti o uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace 

Krajský úřad MSK do 31. 1. 2022 Ing. Volejníčková 
Ing. Haladejová 

Účetní uzávěrka roku 2020  do 4. 2. 2022 Ing. Haladejová,  J. 
Starowiczová 

Oznámení o plnění povinného 
podílu osob se zdrav. 
postižením 

ÚP  Opava do 15. 2. 2022 Ing. Haladejová 
 

Výroční zpráva za rok 2021 SČMSD do 24. 2. 2022 Ing. Haladejová 

Podnikatelský záměr na rok 
2021 

SČMSD do 28. 2. 2022 Ing. Haladejová 

Vyúčtování daně z příjmu ze 
závislé činnosti za zdaňovací 
období 2019 

FÚ Hlučín do 28. 2. 2022 J. Starowitzová 

Vyúčtování daně vybírané 
srážkou podle zvláštní sazby 
daně z příjmu fyzických a 
právnických osob za zdaňovací 
období 2019 

FÚ Hlučín do 28. 2. 2022 J. Starowitzová 

Výkaz o úplných nákladech 
práce ÚNP4-01 

ČSÚ do 30. 3. 2022 J. Starowitzová 
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Přiznání k dani z příjmu 
právnických osob za rok 2019 

FÚ Hlučín do 31. 3. 2022 Ing. Haladejová 

Roční výkaz ekonomických 
subjektů P5-01 

ČSÚ do 16. 4. 2022 Ing. Haladejová 

Zpráva auditora za r. 2020 Krajský úřad MSK do 30. 6. 2022 Ing. Haladejová 

Umístění výroční zprávy včetně 
účetních výkazů za rok 2020 do 
OR, do Sbírky listin 

podatelna 
Krajského soudu v 
Ostravě 

do 30. 6. 2022 Ing. Haladejová 

Zajišťovat úklid ve všech 
budovách školy i celého areálu 

Průběžně, kontrola 
měsíčně 

celoročně Ing. Haladejová 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 
Přehled tříd ve školním roce 2021/2022 
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Cykly 
Obor Kmenová učebna Třídní učitel 

A B 

1.A HT/NA B 204 Mgr. Škapová 

1.B CR/AP A 405 Mgr. Suknarovská 

1.C  KČ- CU  A 305  Mgr. Jendryščík Ph.D  

 1.D  KAD  B 211  Mgr. Fulneček 

2.A HT/NA A 303 Petrini 

2.B CR/AP A 402 Bc. Laumerová 

 2.C  KČ-CU  A 305  Mgr. Lackovičová 

2.D  KAD  B 202  Mgr. Šestáková  

3.A HT/CR A 403 Mgr. Fulnečková 

3.B AP A 403 Mgr. Fulnečková 

3.C  KČ-CU  B 211  Mgr. Schullová  

 3.D  KAD  B 202  Mgr. Pšenicová 

4.A HT/AP A 302 Mgr. Gregořicová 

4.B CR A 301 Mgr. Havrlantová 

N1.A POD A 401 Mgr. Nemcová 

N2.A POD B 159 Ing. Galejová J. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
Pracoviště, na kterých je vykonáván odborný výcvik a učební praxe 
 

Školní restaurace a kuchyně 
OV a Učební praxe 

Bc. Helena Fojtíková, Pavla Fulnečková, ZŘŠPV – Mgr. 
Zdeněk Remeš, organizace učební praxe 

Středisko odborné praxe Šilheřovice - Cukrárna Jana Fulnečková, Anežka Míčková 
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Kadeřnický salon Šilheřovice Denisa Ostárková, Žaneta Kozmová, Monika 
Niederlová, 

Junior studio Ostrava - kadeřnictví Mgr. Kateřina Kurečková, Jarmila Kohutová 

Golis, spol. s r. o., Ostrava – Radniční restaurace instruktor, HŠ, K-Č 

CPI Hotels Ostrava instruktor, HŠ, K-Č 

Hotel Pod Zeleným dubem, Bohumín instruktor, HŠ, K-Č 

Penzion Velký Mlýn, Hlučín instruktor, HŠ, K-Č, 

Hogo fogo bistro, Ostrava Instruktor, HŠ, K-Č 

Cukrárna Bastien Café, Bohumín instruktor, Cukrář 

Cukrárna Jařabová Kravaře instruktor, Cukrář 

Cukrárna Madel, Zábřeh – Dolní Benešov instruktor, Cukrář 

Kadeřnictví Ilony Hýblové - Ostrava instruktor, Kadeřník 

Bytheway Hair Desing, Ostrava instruktor, Kadeřník 

Bytheway Hair Desing, R.Trýbový, Ostrava instruktor, Kadeřník 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


