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1 Úvod a cíl 
Obsah výroční zprávy je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, s vyhláškou č. 15/2005 

Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,                            
a zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.  

 
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice je odborná škola, která se věnuje 

sekundárnímu odbornému vzdělávání v oblasti gastronomie, potravinářské technologie a osobních služeb. 
Zřizovatelem je SČMSD Praha, v jehož budovách škola sídlí.  

 
Cílem  je vzdělávat a vychovat odborníky ve svých  uvedených oborech, školu modernizovat a upevňovat 

si pozici a dobré jméno kvalitní odborné školy v regionu. 
 
Ve školním roce 2021/2022 probíhala výuka ve všech akreditovaných oborech vzdělání s maturitní 

zkouškou a v oborech vzdělání s výučním listem,  a to v souladu s RVP, ke kterým byly vytvořeny vlastní ŠVP. 
Cíle vzdělávacích programů jsou shrnuty ve formě výstupů jednotlivých oborů zahrnujících znalosti, odborné 
dovednosti a kompetence absolventů. U všech oborů docházelo k efektivnímu propojení teorie s praxí.  

 

ŠVP byly během školního roku průběžně vyhodnocovány a upravovány ve snaze posílit odborné 
kompetence žáků, propojit spolupráci mezi jednotlivými obory a tím se odlišit se od ostatních škol v kraji 
s podobným zaměřením. Škola pracuje se ŠVP na portále ČŠI Inspis. Obsah vlastních školních vzdělávacích 
programů je zpracováván s požadavky potencionálních zaměstnavatelů v kraji.  

 

Sociální partneři školy jsou nám nápomocni při zajišťování praxe žáků během jejich studia, a také nám 
pomáhají budoucí absolventy zapojit do pracovního procesu.  

 

Pro úspěšnou realizaci koncepce rozvoje školy jsme prostřednictvím vzájemně dobrých vztahů a diskuzí 
se zřizovatelem usilovali o porozumění a vytvoření podmínek k dosažení těchto cílů stanovených mimo jiné 
také v Plánu činnosti na školní rok 2021/2022 a Podnikatelském záměru na rok 2022. 

 
Jedním z úkolů v uplynulém školním roce bylo zaměřit se komplexně na  výchovné a vzdělávací strategie, 

postupy, metody a formy práce, kterými žáci získávají požadované kompetence daného ŠVP.  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo v souladu s plánem Dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků formou výběru z aktuálních nabídek seminářů a workshopů zaměřených na profesní a kariérní růst 
pedagogických i nepedagogických pracovníků. 
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Ve školním roce 2021/2022 probíhala výuka prezenční formou bez  zákazu a omezení osobní přítomnosti 
žáků ve škole.  

 

2 Účel a působnost 
 Účelem směrnice je parametricky vyhodnotit školní rok 2021/2022 po stránce výchovně 
vzdělávacího procesu, po stránce hospodaření organizace bude zpráva doplněna ekonomickým ukazatelem a 
hospodářským výsledkem k 31. 12. 2022. 

2.1 Definice pojmů a zkratky 

2.1.1  Definice pojmů 

Podnikatelský záměr – předpoklad činnosti a hospodaření školy v průběhu roku 
Výchovně vzdělávací proces – získávání vědomostí, dovedností a návyků pro příslušný obor vzdělání v souladu 
se ŠVP 
Pedagogický proces – proces výchovy a vzdělávání žáků.   
Pojmy, termíny a definice používané v této příručce jsou převzaty ze slovníku uvedeného v kap. 3 normy ČSN  
ISO 9000:2006. 
 
Použité zkratky: 
IS - informační elektronický systém SŠHG 
ON – opatření k nápravě 
PO – preventivní opatření 
JŠ – jednatel školy 
ŘŠ – ředitel školy 
ZŘŠTV – zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování 
ZŘŠPV – zástupce ředitele školy pro praktické vyučování 
DŠ – družstevní školy 
RVP – rámcový vzdělávací program 
ŠVP – školní vzdělávací program 
MZÚ – mzdová účetní 
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
 

3 Pravomoc a odpovědnost 
 Za výroční zprávu zodpovídá ředitelka školy, která deleguje její dílčí zpracování na jednotlivé vedoucí 
pracovníky. 
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4 Vlastní správa 

4.1  Základní údaje o škole 

Název školy:   Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD     
    Šilheřovice, s. r. o. 

Adresa školy:   Dolní 356, Šilheřovice, 747 15 

IČ:    48396214 

Bankovní spojení:  Komerční banka Hlučín, č. ú.  66602-821/0100 

Telefon/fax:   595 054 106 

E-mail:    sekretariat@hssilherovice.cz 

Adresa internetové stránky: www.hssilherovice.cz 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Den zápisu do rejstříku škol: 01. 01. 2005 

Název zřizovatele:  Svaz českých a moravských spotřebních družstev 

Adresa zřizovatele:  U Rajské zahrady 3/1912, Praha 3, 130 00 

Jednatel družstevních škol: Ludvík Vomáčka, PhDr. CSc. 

Právní forma zřizovatele: zájmové sdružení právnických osob 

Součásti školy: Střední škola  IZO 110 034 635 kapacita 960 žáků  

 Domov mládeže   110 025 024               180  lůžek 

 Školní jídelna    110 025 016      950  jídel 

Identifikátor zařízení:    600 017 346 

Vedoucí a hospodářští pracovníci:  

 Ředitelka:      Diana Volejníčková, Ing. 

 Zástupce ředitelky pro teoretické vyučování:  Dagmar Tomanová, Ing. 

 Zástupce ředitelky pro praktické vyučování: Pavla Fulnečková 

 Správce rozpočtu:      Marcela Haladejová, Ing. 

 Vedoucí domova mládeže:     Barbora Svěntková 

 

 

Školská rada Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s. r. o., (dále je ŠR) byla zvolena 
ve volbách do ŠR a jmenována ředitelkou školy na základě § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) 
a má 9 členů. 

Na základě jednacího řádu školské rady, článek 1 jsou zvolení členové z řad zákonných zástupců žáků 
obměňování v závislosti na ukončení studia dcery, syna ve škole. 
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předseda       Ing. Jiří Patík 

členové jmenováni ředitelkou školy:   Ing. Dagmar Tomanová 

       Mgr. Dagmar Havrlantová 

       Jarmila Šipulová 

členové zvolení pedagogickými pracovníky:  Mgr. Lenka Galejová 

       Mgr. Jana Lackovičová 

       Barbora Svěntková 

členové zvolení ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: 

       Ing. Jiří Patík 

       Pavlína Antošová 

       Dana Endeová 
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4.2  Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku  

 

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 
 
69-51-H/01     Kadeřník    denní studium, délka studia: 3 roky 
 
 
Obory středního vzdělání s maturitou: 
 
65-42-M/01    Hotelnictví    denní studium, délka studia: 4 roky 
 
53-41-M/02 Nutriční asistent   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 
 

65-41-L/51 Gastronomie    denní (nástavbové) studium, délka studia 

       2 roky 

64-41-L/51 Podnikání     denní (nástavbové) studium, délka studia 

       2 roky 

 

 

Výše uvedené údaje jsou v souladu s poslední změnou zaznamenanou v rozhodnutí MŠMT, č. j. MSMT-

39346/2019-2 ze dne 03. 01. 2020,  zapsání nového názvu oboru s platností od 1. 9. 2020. 

Pro žáky oborů vzdělání s výučním listem a maturitou zabezpečujeme komplexní výuku, tj. teoretické                              

a praktické vyučování i výchovu mimo vyučování. 
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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.  39346/2019-28-2 ze dne 03. 01. 2020 
 
65-41-L/51   Gastronomie, vyučuje se od r. 2011 ŠVP zpracován dle RVP 6541L51    

MŠMT ČR č. j.  4076/2011-521, dne 14. 02. 2011 
 

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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4.3  Rámcový popis personálního zabezpečenosti školy 

  
 Fyzický stav pracovníků k 30. 06. 2022      
 
 Celkem 49 

 (4 RD) 
 
          

 ředitelka školy 

 
 36 pedagogických pracovníků: 
 
    7 učitelů odborných předmětů 
    13 učitelů všeobecně vzdělávacích 
    10 učitelů OV 
    3 vychovatelé 
    3 asistentka pedagoga 

 
 12 nepedagogických pracovníků: 
 
 4 pracovníků ekonomického úseku: 
    1 správce rozpočtu 
    1 účetní + mzdová účetní 
    1 sekretářka 
    1 správa majetku, referent BOZP a  PO, údržba 
     
 5 pracovníků školní jídelny:  
    1 provozní školního stravování 
    1 šéfkuchař 
    1 pomocná kuchařka 
    1 skladní 
    1 vedoucí školního stravování 
 
 3 pracovníci úklidu  
 

 2 externí pracovníci  
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Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

VĚK MUŽI ŽENY CELKEM % 

do 30 let - 2 2 4,10 

31 -40 let 1 10 11 22,45 

41-50 let 2 16 18 36,73 

51-60 let - 15 15 30,60 

61 a více 1 2 3 6,12 

Celkem 4 45 49  

% 8,16 91,84  100 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 30. 6. 2022 

Vzdělání - dosažené Muži Ženy Celkem % 

základní - - - - 

střední s VL 2 5 7 14,30 

střední s M - 18 18 36,73 

vyšší odborné - - - - 

vysokoškolské 2 22 24 48,17 

Celkem 2 45 49 100 

 

Členění zaměstnanců - pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 30. 6. 2022 

Odborná 
kvalifikace 

Celkem 

Splňuji Nesplňuji 

Celkem % Studují % 
Nezačali 
studovat 

% 

Uč. VV před. 14 13 36,12 - - 1 2,79 

Uč. OP před. 7 5 13,88 1 2,79 1 2,77 

Uč. PV a OV 9 8 22,22 - - 1 2,77 

Vychovatelé 3 3 8,33 - - - - 

Asistentka 
pedagoga 

3 3 8,33 - - - - 

Celkem 36 32 88,88 1 2,79 3 8,33 

 
PV – praktické vyučování 
OV – odborný výcvik 
VV – všeobecně vzdělávací 
OP – odborné předměty 
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Pracovní kolektiv školy je stabilní, jde převážně o vysokoškolsky vzdělané pracovníky. Převládají pracovníci 
ve věku 51 až 60 let. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikování. Pozitivním jevem je i neustále se 
zvyšující podíl mladých pedagogů. 

 

4.4  Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2022/2023 

První kolo přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2022/2023 probíhalo na naší škole dne 22. dubna 
2022 pro obory s VL a pro obory s MZ dne 28. 4. 2022. Druhé  kolo probíhalo od  29. 4. 2022 do 30. 6. 2022. 
Třetí kolo bylo zahájeno 5. 9. 2022 a ukončeno 25. 9. 2022. 

V rámci 1. kola přijímacího řízení  ve dnech 12. – 13. 4. 2022 se konaly jednotné přijímací zkoušky z jazyka 
českého a literatury a matematiky u všech oborů vzdělávání s MZ.  

U oborů s VL se konalo přijímací řízení. Podkladem pro zhodnocení daného uchazeče byly tyto údaje: 

1. údaje ze ZŠ - průměrný prospěch v 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ, u nástavbových  oborů 
prospěch v 1. pololetí 2. ročníku SOU a 1. pololetí 3. ročníku SOU 

2. dobrý zdravotní stav 

3. zájem o obor a účast na soutěžích 

Celé přijímací řízení probíhalo dle Správního řádu a bylo zpracováno v programu BAKALÁŘI. Informace 
o přijímacím řízení - termín konání, přijímacího řízení, předpokládané počty přijímaných žáků byly uvedeny na 
webových stránkách školy. O průběhu přijímacího řízení a o rozhodování přijímací komise je vypracován 
protokol. Spisy jednotlivých žáků jsou založeny na studijním oddělení školy. 
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Počty přijatých žáků v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Obor Přihláše
no 

 

Přijato 
 

Přijato 
odevzdán 
zápisový 

lístek 

Nepřijato 
 

Přihlášeno 
 
 
 

Přijato 
 
 
 

Přijato 
odevzdán  

zápisový lístek 

Nepřijato 
 
 
 

 1. 
kolo 

1. 
kolo 

1. 
kolo 

1. 
kolo 

2. 
 kolo 

3. 
 kolo 

2. 
kolo 

3. 
kolo 

2. 
kolo 

3. 
kolo 

2. 
kolo 

3. 
kolo 

Cukrář 
29-54-H/01 

17 17 8 - 8  7  4  1  

Kuchař – 
číšník 

65-51-H/01 

9 9 5 - 7 5 7 5 5 1   

Kadeřník 
69-51-H/01 

38 31 24 7 16 4 12 4 8 2 3  

Celkem 
 3 -leté obory 

s VL 

64 57 76 7 31 9 26 9 17 3 4  

Hotelnictví 
65-42-M/01 

20 20 12 - 6  5  2  1  

Cestovní ruch 
65-42-M/02 

18 18 14 - 8  8  4    

Analýza 
potravin 

29-42-M/01 

7 7 4 - 6 1 6 1 1 1   

Nutriční 
asistent 53-

41-M/02 

12 12 7 - 17  16  7  1  

Celkem 
4-leté obory 

s MZ 

57 57 37 - 37 1 35 1 14 1 2  

Podnikání* 
64-41-L/51 

12 6 4 6 8 1 6 1 4 1 3  

Gastronomie* 
65-41-L/51 

2 1 - 1 - - - - - - - - 

Celkem 135 121 78 14 76 11 67 11 33 5 9  

 

*Obor Podnikání neodevzdává zápisové lístky, v tabulce uveden počet žáků, kteří nastoupili ke studiu. 

* Uchazeči ve 2. kole přijímacího řízení, kteří jsou z Ukrajiny neodevzdávají ZL, ale v tabulce jsou vedení jako 
by ho odevzdali. Jedná se o 1 uchazeče obor Hotelnictví a 1 uchazeče oboru Kadeřník. 
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4.5  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Škola je bezpečné a otevřené místo. Žáci i pracovníci se musí cítit ve škole bezpečně. Škola má jasná 
opatření k prevenci všech forem rizikového chování. Vytváří žákům i pracovníkům školy nejen ochranu 
prostřednictvím řádů školy, ale i příjemné a zdravé prostředí ve škole. 

Ve škole pracuje výchovná poradkyně Mgr. Marcela Niedermeierová a školní metodik prevence Mgr. Lucie 
Škapová. 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok 2021/2022 
 

Konzultační hodiny 
 
Konzultační hodiny byly stanoveny z potřeb školy, rozvrhu výchovného poradce. Byly dodržovány dle rozpisu, 
konzultační hodiny využili nejen studenti, ale také rodiče.  
Tuto možnost využilo 39 žáků (u některých se návštěva - konzultace opakovala).  Hlavní témata jednání: 
studijní výsledky - odhalení příčin selhání, neúspěchu a hledání řešení, klima třídního kolektivu, řešení 
osobních problémů, výběr VOŠ, VŠ, změna oboru. 
O tomto jednání nebyl veden oficiální zápis, jen osobní poznámky výchovného poradce. 
 
Práce s žáky s poruchami učení 
 
V evidenci výchovného poradce je celkem 28 žáků (16 SOU, 12 SŠ) se speciálními vzdělávacími potřebami. 
16ti žákům byl vypracován plán pedagogické podpory, 4 žákům bylo vypracováno IVP. 
Za školní rok 2021/2022 bylo vypracováno ze strany školy: 

 3 posudky, kdy žáci žádali PPP o možnost uzpůsobení maturitní zkoušky. Akceptované žádosti byly 
doloženy doporučením školského poradenského zařízení PPP.  

 17 posudků - vyjádření pro žáky 1. – 3. ročníku jako podklad pro doporučení ke vzdělávání se 
speciálními vzdělávacími potřebami (obnovení platnosti doporučení, žádost vydání nového 
doporučení). 

 3 zprávy pro SPC 
 
Práce s problémovými žáky 
 
V průběhu prezenční výuky tohoto pololetí bylo řešeno:  

 žákyně 1. B – sexting, nudes 

 žákyně 1. D – sexting, nudes 

 žákyně 1. D – poruchy příjmu potravy 

 žákyně 1. D – sebepoškozování 

 žákyně 1. D – sebepoškozování 

 žákyně 1. D – sebepoškozování 

 žákyně 1. D – zneužití osobních fotografií na sociálních sítích 
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 2 žákyně 2. A – podezření na požití alkoholu ve škole 

 žákyně 1. D - krádež 

 v 1. ročníku učebního oboru Kadeřník, byly řešeny konflikty mezi spolužáky, které měly projevy 
kyberšikany, dále bylo zde řešeno nevhodné chování k vyučujícím a porušování školního řádu 
(opakovaně).  

 v 1. ročníku studijního oboru Cestovní ruch, byly řešeny konflikty mezi spolužáky a nevhodné 
chování. 

 na základě podnětu ze strany rodičů bylo provedeno šetření nevhodného chování žákyň třídy 2. D na 
sociálních sítích. 

 
Všechny tyto případy byly řešeny s metodikem prevence, třídním učitelem, zákonnými zástupci.  
 
Mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole 
 
Výchovna poradkyně vypracovala společně s třídními učiteli zprávy o pověsti, studijních výsledcích 
hodnocení na žáky naší školy. Bylo vypracováno 9 posudků. 
 
Práce s talentovanými a nadanými žáky 
 
V naší škole nevykazujeme žáky zvlášť nadané, talentované. 
Žáci maturitních ročníků studijních oborů byli seznámeni s možností dalšího studia na vysoké škole, VOŠ apod. 
Byly předány materiály, kontaktní adresy, přehledy škol kde mohou získat další informace. Také byli seznámeni 
s různými variantami přijímacího řízení. Byl připraven seminář „Jak na VŠ“. 
Ze studijního oboru Cestovní ruch si podalo přihlášku na VŠ 8 žáků a z oboru Hotelnictví 3 žákyně. 
Na VOŠ si podaly přihlášku 2 žákyně. 
Žáci 3. roč. učebních oborů byli seznámeni s možností dalšího studia zakončeného maturitou - nástavbové 
studium. Z učebního oboru Kuchař – číšník, Cukrář a Kadeřník projevilo zájem 13 žáků. 
5 žáků absolventských ročníků projevilo zájem se vzdělávat v jiném učebním nebo studijním oboru na SŠ. 
 
Nábor žáků do učebních a studijních oborů 
 
Na organizaci náborů žáků se podílela výchovna poradkyně těmito aktivitami: 

a) byli osloveni výchovní poradci ZŠ s nabídkou oborů naší školy 
b) prezentace na ZŠ Hať, ZŠ Šilheřovice, ZŠ Rovniny 
c) online prezentace středních škol Moravskoslezského kraje 
d) tematické workshopy pro žáky ZŠ v regionu 

 
Spolupráce s rodiči 
 
Poradenská činnost výchovné poradkyně je orientovaná na rodiče žáků naší školy a byla směřována do oblastí: 
a) řešení problémů školní docházky - jednání s rodiči o nepřítomnosti žáků ve škole probíhalo jednak při 
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pohovorech žáků a třídních učitelů a učitelů odborného výcviku. 
b) řešení školní neúspěšnosti  
c) poradenství volby dalšího pokračování ve studiu, změny ve studiu, přechod na jiný obor. 
d) nápomoc při řešení osobních problémů žáků, které narušují přípravu na budoucí povolání. 
e) nápomoc při vyhledávání, kontaktování odborné, specializované pomoci (PPP, klinický psycholog, etoped, 
diagnostické centrum atd.). 
 
Seznam aktivit realizovaných ve šk. roce 2021/2022 
 
ZÁŘÍ  - příprava a realizace „Adaptačního kurzu“ pro 1. ročníky 
  - setkání výchovného poradce s žáky prvních ročníků, informace o studiu, usnadnění  
    přechodu ze ZŠ do SOU, SŠ 
  - získávání přehledů o problémových a talentovaných žácích od třídních učitelů 
  - průzkum u žáků 1. ročníků - specifických poruch učení (zajistit dodání potvrzení PPP) 
  - příprava prezentace naší školy na ZŠ pro 9. ročníky 
 
ŘÍJEN  - poskytnutí základní informace o možnostech vysokoškolského studia i dalšího   
 ;   pomaturitního uplatnění pro studenty maturitních ročníků – individuální konzultace 

- zpracování podkladů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (rozdělení dle tříd, 
  poruch),    
- předání informací vyučujícím. Doplnění nových dokladů u 2. - 4. ročníku.   
   

LISTOPAD  - pro žáky maturitních ročníků - získání informací o studiu na VŠ, VOŠ ,        
    možnost navštívení veletrhu vysokých škol – Gaudeamus 1,  
  - pedagogická rada, třídní schůzky (informace pro učitele a rodiče) 

- prezentace školy na ZŠ – prostřednictvím emailu zaslány informace o nabídce   oborů 
- prezentace školy na ZŠ Hať, ZŠ Šilheřovice, ZŠ Rovniny 
 

PROSINEC - pomoc při orientaci v pomaturitních možnostech studentů – VŠ, VOŠ popř. další studium 
                            na SŠ (jiný obor) – individuální konzultace 

- prezentace SCIO testů (termíny testů, přihlašování k testům úhrada)  
 

LEDEN - pomoc při orientaci v pomaturitních možnostech studentů – VŠ, VOŠ popř. další studium  
                            na SŠ (jiný obor) – individuální konzultace  
 - předání informace, navštívení veletrhu vysokých škol – Gaudeamus 2  
 - pedagogická rada - předávání informací pedagogickým pracovníkům 
  - podání informací žákům 3. ročníků učebních borů o možnosti nástavbového studia  
    ukončené maturitou (nabídka oborů a škol) 
 
ÚNOR  - organizační pomoc 3. ročníkům SOU při orientaci, výběru a vyplňování přihlášek     
                             k nástavbovému studiu; 
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- online prezentace školy Opava 
BŘEZEN - příprava adaptačního kurzu pro školní rok 2022/2023 

- mapování žáků ohrožených školními neúspěchy 
 

DUBEN - zajištění informací o pomaturitním studiu, nové - pozdější termíny přijímacího řízení 
- organizační pomoc žákům 4. ročníku při orientaci, výběru a vyplňování přihlášek na VOŠ  
- přednáška ÚP Ostrava pro žáky absolventských ročníků oboru K-Č, Cu, Kad 

 
ČERVEN - vypracování hodnotící zprávy 

- vyhodnocení podpůrných opatření 
 
Průběžné dle potřeby: 
 
- sledování studijních výsledků, absence, výchovných problémů žáků s třídními učiteli, učiteli OV 
- pohovory s žáka, u kterých dochází k výchovným problémům, pomoc při řešení některých kázeňských    
  přestupků 
- osobní pohovory s žáky, nápomoc při řešení osobních problémů 
- průběžná kontrola termínů platnosti potvrzení z PPP a doplňování nových doporučení PPP 
- spolupráce s PPP, SPC při řešení studijních a výchovných problémů 
- rozhovory s žáky a rodiči na základě jejich individuálního zájmu 
- spolupráce s třídními učiteli, učiteli OV, vychovateli DM 
- spolupráce s jednotlivými předmětovými komisemi 
- spolupráce s DM 
 

Zpráva o činnosti koordinátora primární prevence a preventisty sociálně patologických jevů za školní rok 
2021/2022 

Funkci školního metodika prevence vykonávala Mgr. Lucie Škapová, která po celý rok úzce spolupracovala 
s výchovnou poradkyní Mgr. Marcelou Niedermeierovou.  
 
Na začátku školního roku byl uspořádán adaptační kurz pro žáky prvních ročníků. Kurz se konal v termínu            
6. – 10. 9. 2021 v resortu Hrubá Voda a zúčastnilo se ho celkem 82 žáků. Program adaptačního kurzu byl 
zaměřen formou her a dalších aktivit na seznámení žáků, na seznámení s třídním učitelem a k budování 
pozitivních vztahů ve třídě. Program připravovala agentura Outodoor and Colours, školní metodik prevence                
a výchovná poradkyně. Po adaptačním kurzu s danými třídami třídní učitelé dále pracovali, žáci si vytvářeli 
třídní pravidla a dále rozvíjeli pozitivní vztahy mezi sebou.  
 
Pro žáky 2. ročníků učebních oborů byl zorganizován spolu s MŠMT adaptační kurz v rámci projektu Spolu po 
Covidu. Cílem tohoto adaptačního kurzu bylo znovunavázání sociálních vazeb, podpora bezpečného klimatu 
a spolupráce ve třídě. Kurz se uskutečnil v termínu 11. – 13. 10. v penzionu Rejvíz v Jeseníkách. 
 
Ke konci školního roku se naskytla také příležitost pro naše studenty v rámci projektu Erasmus k výjezdové 
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akci do Rumunska, kde se setkali s dalšími studenty z jiných zemí, a to v Programu na téma: Pryč 

s kyberšikanou, kde rozvíjeli své komunikační dovednosti.  
 
Při realizování MPP a preventivních aktivit škola spolupracuje s organizacemi: Policie ČR, OSPOD, PPP, SPC. 
Pro žáky škola organizuje besedy zaměřené na oblast prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Ve třídách 
je průběžně utužována spolupráce v rámci třídnických hodin, které probíhají jednou za měsíc, dobré vztahy 
mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učiteli.  
 
Vzdělávání metodika prevence: 
 

 Spolupráce s PPP v Opavě, účast na poradách pořádaných okresním metodikem prevence, účast                  
na Krajské konferenci k primární prevence rizikového chování, seznamování s aktuálním děním,                    
setkání s ostatními ŠMP. 

Akce: 

 Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků v resortu Hrubá Voda 

 Školní golfový turnaj 

 Adaptační kurz Spolu po Covidu pro 2. ročníky učebních oborů 

 Přednáška Mediální gramotnost – PPP 

 Přednáška Rizika elektronické komunikace – PPP 

 Přednáška Drogy v dospívání – PPP 

 Program o duševním zdraví – Blázníš? No a! – Zahrada 2000 

 Přednáška prevence rakoviny prsu – Bellis 

 Erasmus – prevence kyberšikany 

Evaluace MPP 2021/2022 
 
V průběhu školního roku byl MPP naplňován v rámci výuky, do kterého byla začleňována jednotlivá témata. 
Plánované přednášky a besedy proběhly. Projevy rizikového chování řešil ve škole školní metodik prevence 
spolu s výchovným poradcem, vedení školy a třídní učitel. Jednalo se o užívání návykových látek, sexting, 
nudes, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování. Na základě závažnosti se pak spolupracovalo se zákonnými 
zástupci, Policií ČR. 
 
Na základě řešených případů bude v následujícím školním roce hlavní téma užívání návykových látek, 
kyberšikana, rizika elektronické komunikace a sebepoškozování.  
 
Doporučení pro příští školní rok: 
 

 Stálé monitorování výskytu rizikového chování 

 Zaměřit se na oblast duševní hygieny 

 Monitorování klimatu třídy a školy 
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 Zajišťovat programy zabývající se problematikou rizikového chování, nejen v prezenční ale i v online 
formě 

 Zkvalitnit program třídnických hodin 

 Pokračovat v dosavadní strategii a budování přátelských a bezpečných vztahů 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 

4.6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných 
zkoušek a maturitních zkoušek 

4.6.1 Výsledky vzdělávání a výchovná opatření 

 

Výsledky vzdělávání v porovnání šk. roku 2021/2022 (II. pololetí) se šk. rokem 2020/2021 

 

Obor Počet žáků Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

Cukrář 35 33 8 8 25 23 2 2 

K-Č 43 34 5 - 30 33 8 1 

Kadeřník 76 69 10 7 65 58 1 4 

Nutriční asistent 7 20 2 2 5 15 - 3 

Hotelnictví 26 24 4 - 21 21 1 3 

Cestovní ruch 58 63 10 7 46 52 2 4 

Analýza potravin 18 16 4 3 14 10 - 3 

Podnikání (NS) 19 22 2 - 11 16 6 6 

CELKEM 282 281 45 27 217 228 20 26 
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Porovnání školního roku 2021/2022 se školním rokem 2020/2021 

Školní rok 2021/2022 - 2. pololetí Školní rok 2020/2021 - 2. pololetí 

 
Ročník 

Celkem 
žáků 

Prospěl 
s vyzname-

náním 

 
Prospěl 

 
Neprospěl 

 
Celkem žáků 

Prospěl s 
vyzname-

náním 

 
Prospěl Neprospěl 

1. roč. 109 10 85 14 97 19 72 6 

2. roč. 77 8 62 7 83 18 58 7 

3. roč. 66 8 56 2 72 7 61 4 

4. roč. 29 1 25 3 30 1 26 3 

Celkem 281 27 228 26 282 45 217 20 

 

Počet omluvených/neomluvených hodin podle ročníků a srovnání s rokem 2020/2021 

Ročník 
Počet omluvených hodin Ø  na žáka tř. Počet neomluvených hod. 

21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 

1. roč. 8033 7690 73,69 79,27 17 608 

2. roč. 5781 6205 75,07 74,75 273 1053 

3. roč. 6379 3117 96,65 43,29 125 309 

4. roč. 1843 862 63,55 28,73 35 28 

Celkem 22036 17874 78,41 63,38 450 1998 

 

 

Výchovná opatření a porovnání se školním rokem 2020/2021 

SŠ 

Důtky Nižší stupně z chování Pochvaly 

Napomenutí 
TU 

TU a učitelé 
OV 

Ředitele školy 2 stupeň 3  stupeň TU a učitele OV Ředitele školy 

20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

1. roč. 4 7 1 3 1 - 1 - - - 13 16 2 5 

2. roč. 4 - 1 6 2 4 - - - - 17 17 6 4 

3. roč. 4 - - 1 7 1 - - - - 3 13 1 5 

4. roč. - 2 - 2 1 1 - - - - . - - 1 

Celkem 
za SŠ 

 
12 

 
9 

 
2 

 
12 

 
11 

 
6 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
33 

 
46 9 15 
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Problémy se vzděláváním evidujeme nejčastěji u žáků prvních ročníků, kteří potřebují čas na adaptaci, 
nebo jejich volba studovaného oboru nebyla správná. Zvláštní skupinu tvoří rovněž žáci, kteří střídají různé 
střední školy a mají sklony k vysokému absentérství. 

Během školního roku 2021/2022 (stav k 31. 08. 2022) ukončilo nebo přerušilo studium  59 žáků, z toho 
32 žáků 1. ročníků. Nastoupilo 126 žáků, z toho 124 žáků 1. ročníků, přestup v rámci školy celkem 4 žáci, z toho 
2 žáci 1. ročníků. 

Celkové hodnocení chování souvisí s počtem neomluvených hodin. Došlo ke snížení omluvené absence 
na žáka v porovnání s minulým školním rokem. Snížil se také počet neomluvených hodin žáků. 

Nejvyšší absence byla u žáků nižších ročníků, zvláště starších žáků, kteří přišli již z jiných středních škol. 
Část těchto žáků nemá zafixovány návyky pravidelné školní docházky.  Byla přijata řada opatření, jejichž cílem 
je snížení průměrné absence na žáka v dlouhodobém horizontu. Problematiku neomluvených hodin řeší třídní 
učitelé ve spolupráci se zástupci ředitelky, vedoucím učitelem a výchovnou poradkyní. Hlavní důraz v této 
oblasti je kladen na komunikaci se žákem, poté se se zákonnými zástupci a preventivní programy vedoucí ke 
snižování absence. 

4.6.2 Hodnocení maturitní zkoušky 

 Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 

Termíny a struktura maturitních zkoušek v roce 2022 byly stanoveny v souladu se zákonem 561/2004 
Sb., v platném znění, k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2021/2022, 
vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění.  

Pedagogičtí pracovníci, kteří mají certifikaci na výkon funkcí: školní maturitní komisař, zadavatel, 
hodnotitel, se v průběhu školního roku seznámili s aktuálními změnami v rámci maturitních zkoušek formou 
prezenčních seminářů a především e-learningovým studiem. Konzultačního semináře se rovněž zúčastnili 
pedagogové, kteří byli jmenováni na výkon funkce předsedy maturitní komise pro zkušební období 2022. 

 

Školní maturitní komisař 2022 Zadavatel 2022 
Hodnotitel ústní zkoušky ČJL 

2022 
Hodnotitel ústní 
zkoušky AJ 2022 

Mgr. Suknarovská Kristýna Mgr. Fulneček Jan Mgr. Havrlantová Dagmar Mgr. Fulnečková Karla 

Mgr. Jendryščík Radek Mgr. Fulnečková Karla Mgr. Gregořicová Darja Mgr. Šestáková Jana 

Mgr. Niedermeierová Marcela Ing. Galejová Jana  Bc. Laumerová Tereza 

 Mgr. Galejová Lenka   

 Mgr. Gregořicová Darja   

 Mgr. Havrlantová Dagmar   

 Mgr. Jendryščík Radek   

 Mgr. Lackovičová Jana   

 Bc. Laumerová Tereza   

https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/zakonc135-2020.pdf
https://maturita.cermat.cz/files/files/zakon-vyhlaska/zakonc135-2020.pdf
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 Mgr. Niedermeierová Marcela   

 Mgr. Nemcová Lenka   

 Petrini Petra   

 Mgr. Popelková Barbora   

 Mgr. Pšenicová Kateřina   

 Mgr. Schullová Marcela   

 Mgr. Šestáková Jana   

 Mgr. Škapová Lucie   

 Ing. Tomanová Dagmar   

 

Maturitní zkouška má dvě části: společnou část a profilovou část. Žák získá střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 

 

Ve společné části jsou stanoveny pro rok 2022 povinné 2 zkoušky. 1. český jazyk a literatura, 2. cizí 
jazyk nebo matematika. 

Český jazyk a literatura, zkouška složená z 1 části - didaktický test. 

Cizí jazyk, zkouška složená z 1 částí - didaktický test. Matematika z 1 části - didaktický test. 

 

V profilové části žák skládá povinnou písemnou a ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího 
jazyka, dále pak ústní případně praktickou zkoušku z předmětů, které stanoví ředitel školy. Ředitel školy rovněž 
určuje formu zkoušky. 

 

Žáci si mohli vybrat z nabídky nepovinných zkoušek 2 předměty. Ve společné části cizí jazyk, 
matematika, v profilové části společenskovědní základ, účetnictví (pro obory Hotelnictví, Cestovní ruch, 
Gastronomie, Podnikání), společenskovědní základ, chemie (pro obory Analýza potravin). Žádný žák v 
maturitním období 2022 nepovinnou maturitní zkoušku nekonal. 

 

Předsedové zkušebních maturitních komisí byli jmenováni Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 
pro kalendářní rok 2022, ostatní členové maturitních komisí byli jmenováni ředitelkou školy. 
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Skladby maturitních zkoušek pro jednotlivé třídy a obory ve školním roce 2021/2022 

 

Maturitní obor Společná část Profilová část 

Hotelnictví 
Český jazyk a literatura 

 
Cizí jazyk nebo matematika  

Praktická zkouška 

Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Hotelový a gastronomický provoz 
 

Podnikání v oboru 

Cestovní ruch 
Český jazyk a literatura 

 
Cizí jazyk nebo matematika 

Praktická zkouška 
 

Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 
 

Služby cestovního ruchu 
 

Management a marketing sportu 

Analýza potravin 
Český jazyk a literatura 

 
Cizí jazyk nebo matematika 

Praktická zkouška 
 

Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 
 

Biologie a mikrobiologie 
 

Potravinářská technologie 

Podnikání 
Český jazyk a literatura 

 
Cizí jazyk nebo matematika 

Praktická zkouška 

Český jazyk a literatura 

Cizí jazyk 

Podnikání v oboru 
 

Účetnictví 
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Termíny maturitních zkoušek jarní termín 2022  

 

Třída Obor Praktické zkoušky 
Ústní zkoušky 

společná část + profilová část 
Písemné zkoušky společné části 

4. A 

Hotelnictví 21. – 22. 4. 2022 26. 5. 2022 

Český jazyk a literatura: 
 

didaktický test 3. 5. 2022 
písemná práce  4. 4. 2022 

 
 
 
 

Anglický jazyk: 
 

didaktický test 2. 5. 2022 
písemná práce  5. 4. 2022 

 
 
 
 

Matematika: 
 

didaktický test 2. 5. 2022 
 
 
 
 
 

 

Analýza 
potravin 

21. 4. 2022 27. 5. 2022 

4. B Cestovní ruch 19. – 22. 4. 2022 23. – 25. 5. 2022 

N2. A Podnikání 21. 4. 2022 30. 5. 2022 
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Termíny maturitních zkoušek podzimní termín 2022 

 

Třída Obor Praktické zkoušky 
Ústní zkoušky 

společná část + profilová 
část 

Písemné zkoušky společné části 

4. A 

Hotelnictví - 12. 9. 2022 

Český jazyk a literatura: 
 

didaktický test  
1. 9. 2022 

 
písemná práce 

- 
 

Anglický jazyk: 
 

didaktický test  
2. 9. 2022 

 
písemná práce  

- 
 

Matematika: 
 

didaktický test 
2. 9. 2022 

Analýza potravin - 12. 9. 2022 

4. B Cestovní ruch - 12. 9. 2022 

N2.A Podnikání - 12. 9. 2022 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek – jarní termín 2022  

 

Třída Obor 
Celkem žáků 

ve třídě 

Počet žáků 
konajících 
celou MZ 

Prospěl 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Neprospěl 

4. A 

Hotelnictví 4 4 3 2 1 

Analýza potravin 6 3 2 0 1 

4. B Cestovní ruch 20 19 11 2 8 

N2 .A Podnikání 6 5 4 0 1 

 
 



Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb 
SČMSD Šilheřovice, s. r. o. List číslo: 25 / 54 

 

Druh dokumentu: směrnice  Vydání: 1 

Identifikační označení: Výroční zpráva za školní rok Výtisk číslo: 

 

 

 

Celkem se k jarnímu termínu maturitních zkoušek přihlásilo 36 žáků (prvomaturantů). 

U oboru Analýza potravin 2 žáci požádali před konáním maturitní zkoušky o opakování ročníku a 1 
žákyně požádala o přestup na učební obor. 

Z celkového počtu 19 žáků oboru Cestovní ruch 1 žákyně ukončila studium před konáním maturitní 
zkoušky. 

Maturitní zkoušku také nekonal žák oboru Podnikání, který si rovněž požádal o opakování ročníku. 

 

Výsledky maturitních zkoušek z jednotlivých částí MZ – jarní termín 2022 

 

Předmět 
Celkový počet 

žáků konajících 
MZ 

Prospěl 
Úspěšnost 

v % 
Neprospěl 

Neúspěšnost 
v % 

Český jazyk a literatura 31 22 70,97 % 9 29,03 % 

Anglický jazyk 31 24 77,42 % % 7 22,58 % % 

Matematika 0 0 0 % 0 0 % 

Odborné předměty 31 30 96,77 % 1 3,23 % 
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Výsledky maturitních zkoušek z jednotlivých studijních oborů – jarní termín 2022 

 

 

Třída 

Český jazyk a 
literatura 

Anglický jazyk Matematika Odborné předměty 

P N P N P N P N 

4. A  Hotelnictví 3 1 3 1 0 0 3 1 

4. A  Analýza potravin 3 0 2 1 0 0 3 0 

4. B  Cestovní ruch 11 8 16 3 0 0 19 0 

N2.A  Podnikání 5 0 4 1 0 0 5 0 

Celkem 22 9 25 6 0 0 30 1 

 

 

 

Opravný termín – absolventi 2017 – 2022 

 

Počet žáků konajících 
MZ 

Prospělo Úspěšnost v % Neprospělo Neúspěšnost v % 

5 (jaro 2022) 4 80 % 1 20 % 

12 (podzim 2022) 9 75 % 3 25 % 

 

Celkem bylo k jarnímu termínu přihlášeno 7 žáků z toho se 2 žáci omluvili, zkoušku tedy nekonali. 
K podzimnímu termínu se přihlásilo 14 žáků a u tohoto počtu se 2 žáci ze zkoušky omluvili, takže danou 
zkoušku také nekonali. 
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Celkové shrnutí maturit 2022 

 

Termín 

Počet všech 
přihlášených 

žáků i 
opakujících 

Prospělo Úspěšnost v % Neprospělo Neúspěšnost v % Nekonalo 

Jaro 2022 43 23 53,48 % 20 46,52 % 6 

Podzim 2022 14 9 64,29 % 5 35,71 % 2 

 

V jarním a podzimním termínu maturitní zkoušky 2021/2022 prospělo 32 žáků z 57 absolventů roku 
2021/2022 a absolventů 2017 – 2022. 

Velmi nízké procento úspěšnosti je u maturantů, kteří konají maturitní zkoušky v opravném termínu 
po delším časovém prodlení od ukončení maturitního ročníku. Chybí jim znalosti a motivace k pravidelnému 
studiu, časté jsou omluvy na poslední chvíli. 

Škola nadále klade důraz na průběžný nácvik písemných prací a didaktických testů z Českého jazyka a Cizích 
jazyků dle katalogu požadavků pro maturitní zkoušky. Žákům bylo umožněno navštěvovat doučování 
z Českého jazyka a také z Cizích jazyků.  

V rámci předmětových komisí byly projednány výsledky maturitních zkoušek a zpracován návrh 
opatření pro zvýšení úspěšnosti pro příští školní rok. 

Pro naše žáky je stejně důležitou součástí maturitní zkoušky profilová část dle oborového zaměření 
žáka, úroveň odpovídá podílu odborných předmětů a praxe během celého studia. 

 

PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Hotelnictví 

Žáci třídy 4. A z důvodu malého počtu žáků v maturitní třídě nebyli na začátku školního roku rozděleni 
v maturitním semináři na úsek obsluhy a úsek přípravy pokrmů. V rámci praktické maturitní zkoušky 
připravovali a zorganizovali „Slavnostní recepci u příležitosti výroční schůze AHR ČR“ pro pozvané hosty 
v omezeném počtu. Dopoledne předvedli žáci zkušební komisi vylosované dovednosti -  dekantování 
červeného vína, sabrage, servis bílého vína, servis sektu, šambrování digestivu.  

 

Cestovní ruch   

Žáci třídy 4. B zorganizovali v rámci praktické maturitní zkoušky poznávací zájezd, který se konal 
v termínu  19. – 22. 4. 2022 do Polska (Hel, Gdyně, Sopoty, Gdaňsk, Toruň, Varšava). Dovednost formou 
průvodcovské činnosti a organizaci zájezdu si žáci vylosovali, písemně zpracovali do závěrečné práce. 
Prezentace proběhly před zkušební komisí a byly součásti celkového hodnocení. 
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Analýza potravin 

Žáci třídy 4. A si vylosovali 3 laboratorní pokusy, které prověřily znalosti laboratorních dovedností pro 
různé druhy předložených vzorků potravin. Během těchto pokusů byli slovně prozkoušeni                                                
z principů použitých analytických metod a poté vypracovali protokol, kde uvedli výsledky svých analýz.  

 

Nástavbové studium 

Podnikání 

Praktická maturitní zkouška „Řízeni modelové situace v oblasti podnikání“ byla složená z účetnictví, 
ekonomiky a psaní obchodní korespondence.  

4.6.3 Hodnocení závěrečných zkoušek 

Závěrečná zkouška, jejíž podstatu tvoří plošné zavedení do všech škol s učebními obory kategorie H, 
probíhala dle jednotného zadání. Cílem jednotného zadání je dosáhnout sjednocení požadavků na obsah                       
a průběh závěrečné zkoušky v daném oboru, přispět tak ke zvýšení srovnatelnosti výsledků vzdělávání a ke 
zkvalitnění přípravy žáků. 

 

Písemné závěrečné zkoušky 

Písemné závěrečné zkoušky se konaly dne 1. 6. 2022. Podzimní termín písemných závěrečných zkoušek 
– 5. 9. 2022. Termín písemných zkoušek byl pro všechny vyučované učební obory  (Cukrář, Kuchař-číšník, 
Kadeřník). 

 

Praktické závěrečné zkoušky 

Ve dnech od 2. 6. 2022 do 10. 6. 2022 se konaly praktické závěrečné zkoušky na pracovištích SŠ ve 
školní restauraci a kuchyni, v cukrářské výrobně a kadeřnickém salonu. Podzimní termín ZZ se konal ve dnech 
6. - 8. 9. 2022. Součástí praktické JZZ byla i Samostatná odborná práce (SOP), která spočívala ve zpracování 
písemného komplexního úkolu zaměřeného na prokázání všeobecných a odborných znalostí a dovedností, 
které úzce souvisejí s výkonem praktických činností. Šlo o práci, která byla žákům zadána s předstihem                            
a smyslem této práce bylo využití a předvedení schopností prezentovat výsledky své vlastní práce a využití 
klíčových kompetencí jako je komunikace, personální a sociální schopnosti, schopnost učit se a pracovat                          
s informacemi. 

 

Obor Kuchař - číšník 

Na úseku přípravy pokrmů  žáci připravovali předem vylosovaný hotový pokrm včetně přílohy, který 
následně normovali, připravili a expedovali. Dále žáci připravili 2 porce pokrmu na objednávku s prvky 
moderních trendů, které byly součástí menu a SOP. Na úseku obsluhy připravili samostatně  slavnostní tabuli 
pro 4 osoby na předem vylosované téma, včetně zpracování servisu pokrmů a nápojů obsažených v menu. 
Další částí JZZ byl servis obědového menu formou restauračního obvodového systému, odborná dovednost                 
a součástí obhajoby byla také zkouška z cizího jazyka, kdy žák byl zkoušen  ústně  z odborné komunikace. 
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Obor Cukrář 

Na úseku cukrářské výroby si žáci z jednotného zadání vylosovali slavnostní výrobek – dort, specifický 
a vylosovaný výrobek. Bylo stanoveno 5 témat -  pět druhů korpusů a náplní. Praktická zkouška obsahovala 
losování, normování a zhotovení vylosovaného výrobku podle technologického postupu. Tento výrobek byl 
zapracován do SOP.  Další části zkoušky byla výroba cukrářských výrobků, které si žáci vylosovali. Součástí 
praktické zkoušky byla obhajoba a prezentace výrobků i v cizím jazyce. 

 

Obor Kadeřník 

Praktické zkoušky se konaly v kadeřnickém salónu střední školy. Žáci byli rozděleni do skupin a zkouška 
se skládala z úkonů, které si žáci vylosovali z nabídky v den konání zkoušky: Dámská disciplína - barvení vlasů, 
kombinovaná technika přeliv, melírování vlasů, preparace vlasů. 

Pánská disciplína: pánský klasický střih s módní úpravou, mix střih s módní úpravou. Dalším úkolem bylo 
zhotovení společenského účesu, jehož přesný postup byl podrobně zpracován v SOP.   

 

Ústní závěrečná zkouška 

Jarní termín ústních závěrečných zkoušek pro obory Cukrář a Kuchař – číšník,  Kadeřník – 20. – 22. 6. 
2022. Podzimní termín ústních závěrečných zkoušek pro obory Kuchař-číšník a Cukrář – 15. 9. 2022. 

Pro ústní zkoušku ředitelka školy převzala jednotné zadání 25 – 30 témat, z nichž si žák jedno téma 
vylosoval. Ke každému tématu byla přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která byla 
součástí jednotného zadání. 

 

Celkové hodnocení JZZ 2022 

Třída Obor Žáků celkem 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

 
Omluven 

3.C Kuchař-číšník 15 - 14 1 - 

3. C Cukrář 12 4 8 - - 

3. D Kadeřník 24 1 23 - - 

Celkem 51 5 45 1 - 

 V podzimním termínu neprospěla 1 žákyně – Barbora Adamcová/3. C – obor Kuchař-Číšník. 

4.6.4 Hospitační činnost a její závěry 

Hospitační a kontrolní činnost probíhala průběžně dle Plánu hospitační a kontrolní činnosti na úseku 
teoretického  a praktického vyučování na  školní rok 2021/2022. 

V jednotlivých měsících byly sledovány předem stanovené dílčí cíle. 

Hospitační činnost byla zaměřena na sledování těchto jevů dle stanovených kritérií: 

1. příprava učitele na hodinu 

2. stanovení cílů hodiny 
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3. soulad učiva s tematickými plány 

4. přiměřenost učiva 

5. vztah učitel – žák, vzájemná interakce, celková atmosféra ve třídě 

6. vhodné využívání didaktické techniky, pomůcek při výuce 

7. dodržování základních didaktických zásad 

8. dodržování psychohygienických podmínek výuky 

9. úroveň vědomostí žáků a jejich aplikace v praxi 

10. úroveň písemného a ústního projevu učitele a žáka 

11. respektování klasifikačního řádu a dodržení zásad pro průběžné hodnocení výsledků vzdělávání 

12. metody a nástroje hodnocení žáků, zpětná vazba, sebereflexe, sebehodnocení. 

 

Hospitační a kontrolní činnost probíhala po celý školní rok  průběžně dle Plánu hospitační a kontrolní 
činnosti na úseku teoretického vyučování na  školní rok 2021/2022. 

Hospitujícími v rámci teoretického vyučování za 2. pololetí školního roku 2021/2022 byli: ředitelka školy, 
zástupkyně a zástupce ředitelky pro teoretické a praktické vyučování a předsedové předmětových komisí. 

Doporučenou formou hospitací byly i vzájemné hospitace učitelů v rámci svých aprobací. 

Z každé hospitace byl zpracován hospitujícím zápis z hospitace v systému Bakalář.  Následně proběhl ústní 
rozbor hospitace, zápis je podepsán  učitelem  i hospitujícím. Záznamy jsou uloženy u zástupce pro teoretické 
vyučování. 

Hospitace byly komplexní a byly  hospitujícím nahlášeny předem. Hlavní sledovanou oblastí bylo plnění 
ŠVP,  uplatňování metod výuky a propojení teorie s praxí. 

Vzhledem k narůstajícím případům vandalismu a poškozování majetku školy byla věnována pozornost 
stavu učeben, kvalitě vykonávaného dozoru ze strany pedagogů a důslednost při vyžadování pravidel 
stanovených školním řádem. 

V oblasti absence byla prováděna kontrola důvodu nepřítomnosti žáků ve výuce. V případě časté nebo 
vysoké absence byli kontaktováni zákonní zástupci žáků. 

 

 

Počty hospitací ve školním roce 2021/2022 

 

Ředitelka školy 
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
Předsedové předmětových komisí 
Vzájemně mezi učiteli 

 
56 
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4.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ředitelka školy splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitelky školy podle paragrafu 5 odst. 2 zákona 
č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. 

Pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní aktuálních vzdělávacích seminářů dle aprobace a zaměření 
na základě aktuální nabídky DVPP a v rámci probíhajících projektů realizují  výuku formou doučování nebo 
realizace klubů v SŠ i v DM. 

 Ve školním roce 2021/2022 studovala na Pedagogické fakultě OU 1 UOP – pedagogické studium pro 
učitele SŠ a II. stupeň ZŠ, které ukončila v červenci 2022. 

Ve školním roce 2022/2023 začnou studovat 3 učitelky, a to na Ostravské univerzitě pedagogické fakulty 1 
UOP bude studovat Učitelství odborných předmětů – odborné předměty se zaměřením na vzdělávání; 1 UOP  
bude studovat – pedagogické studium pro učitele SŠ a II. stupeň ZŠ. Studovat začne 1 UTV na Univerzitě 
Palackého Olomouc, pedagogická fakulta obor Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 
II. stupeň ZŠ a SŠ. 

 

Semináře, školení a prezentace pedagogických pracovníků v roce 2021/2022 

Rok 
2021/2022 

Měsíc 

Jméno účastníka Název 

Září 2021 

Ing. Diana Volejníčková Konference MSK, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava 

Mgr. Kristýna Suknarovská KVIC Nový Jičín,Oventa quentos en las clases do ele, on-line 

Ing. Diana Volejníčková 
Mgr. Jana Šestáková 
Ing. Dagmar Tomanová 

KVIC Ostrava, Nadání žáci 

Ing. Diana Volejníčková 
Ing. Dagmar Tomanová 

OKAP – Ředitel 2021, Čeladná 

Říjen 

Ing. Diana Volejníčková 
Ing. Dagmar Tomanová 

TYPOLOGIE MBT/2, Ostravice 

Mgr. Marcela Niedermeierová Krajská konference  -KAM  Malenovice, Frýdlant nad Ostravici 

Mgr. Marcela Schullová KVIC Opava, Výchovní poradci 

Ing. Diana Volejníčková 
Ing. Dagmar Tomanová 

TYPOLOGIE BAREV, Ostravice 

Ing. Kamila Bauerová KVIC Ostrava, školení Odpadový žebříček, OZO Ostrava 

Ing. Diana Volejníčková 
Ing. Dagmar Tomanová 

NPI – Přijímací seminář pro managemet škol 

Listopad 
Ing. Diana Volejníčková 
Ing. Dagmar Tomanová 

OKAP – Ředitel 2021, Ostravice 
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Mgr. Lucie Škapová KVIC Opava, Zdravotník zotavovacích akcí 

Mgr. Kateřina Pšenicová AKAKOS, Brno – Valná hromada,  

Ing. Diana Volejníčková Werbinář – Vitální učitel 

Ing. Diana Volejníčková 
Ing. Dagmar Tomanová 

Společně k bezpečí, on-line školení, téma „Chronický stěžovatel“ 

Mgr. Lenka Galejová KVIC Ostrava, Střední vzdělávání z pohledu ČŠI 

Mgr. Kristýna Suknarovká Werbinář – ERASMUS + 

Mgr. Karla Fulnečková Werbinář „Zahřívačky“ 

Prosinec 
Ing. Kamila Bauerová Werbitář – Virtuálně v elektrárně 

Mgr. Marcela Schullová NPI ČR, školení on-line, Hry v cizích jazycích 

Leden 2022 

Mgr. Jan Fulneček NPI ČR, on-line školení – Finanční a pojistná matematika 

Bc. Helena Fojtíková 
Bc. Jitka Hamtáková 
Anežka Míčková 
Jana Fulnečková 
Lucie Josefusová 

Centrum vzdělávání a praxe, Praha, Hygienické minimum 

Mgr. Jana Lackovičová HŠ Frenštát pod Radhoštěm – Kaleidoskop – moderní 
gastronomie, téma Jídelní lístky 

Únor 

Mgr. Radek Jendryščík Werbinář TCO TILL Consult a. s., Daně 2022 

Mgr. Dagmar Havrlantová 
Mgr. Darja Gregořicová 

Kvic Ostrava, werbinář „ICT ve výuce“ 

Mgr. Jana Lackovičová Landek, O. – Petřkovice, Dezerty 

Nikol Černohousová 
Barbora Svěntková 

Kvic Ostrava, Výchovné problémy, změna chování, reakce žáků, 
pedagog v konfliktních situacích 

Mgr. Dagmar Havrlantová 
Mgr. Darja Gregořicová 

Kvic Ostrava, Příprava na MZ z ČJL, on-line 

Březen 

Mgr. Marcela Schullová MS TEAME on-line, Konzultační seminář pro PZMK 

Mgr. Marcela Niedermeierová 
Mgr. Lucie Škapová 

Krajské vojenské velitelství Ostrava, školení pro pedag. prac. – 
Příprava občanů k obraně státu 

Ing. Diana Volejníčková 
Ing. Dagmar Tomanová 

OKAP – Ředitel 2021, Háj ve Slezsku 

Mgr. Kateřina Pšenicová 
Mgr. Jan Fulneček 

Konzultační seminář pro PZMK, TEAMS – ONLINE, NPI ČR 

Mgr. Jana Lackovičová UNIHOST Ostrava – Jarní menu, SŠSS O. - Hrabůvka 

Mgr. Jana Lackovičová UNIHOST Ostrava – workshop „Zásady moderní přípravy jídel“, 
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SŠSS O. - Hrabůvka 

Ing. Diana Volejníčková 
Ing. Dagmar Tomanová 

Seminář - Společně k bezpečí, a. s., „Rizikové chování ve škole – 
legislativní aspekty“, Ostrava 

Ing. Dagmar Tomanová NPI ČR, werbinář  „Sdílení příkladu dobré praxe – přijímaní a 
začlenění žáků cizinců“ 

Ing. Diana Volejníčková NPI ČR, Ostrava, Nástroj individuálního přístupu – formativního 
hodnocení 

Mgr. Lenka Galejová KVIC Ostrava, werbinář – Není  hra jako hra neb jak oživit hodiny 
matematiky 

Ing. Dagmar Tomanová KVIC Ostrava, webinář on-line, Příprava webových stránek ve 
Word Press 

Ing. Diana Volejníčková 
Ing. Dagmar Tomanová 

OKAP – Ředitel 2021, Háj ve Slezsku 

Mgr. Barbora Popelková NPI ČR, Léčivé byliny  a jedlé plavele 

Duben 

Ing. Kamila Bauerová Vzdělávací institut LETEC, s.r.o., Praha, WERBINÁŘ, Moderní 
pohled na makronutrienty, jejich vliv na zdraví a 
konstruktivistické  pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ. 

Mgr.  Kristýna Suknarovská NPI ČR, on-line webinář, Digitální technologie 21. století ve výuce 
cizích jazyků – trendy a ukázky dobré praxe pro 2. st. ZŠ a SŠ 

Mgr. Lucie Škapová Krajské vojenské velitelství Ostrava, školení pro pedag. prac. – 
Příprava občanů k obraně státu 

Jana Doubková KVIC Ostrava, Jak připravit a vést obtížný rozhovor 

Mgr. Marcela Niedermeierová KVIC Opava, on-line werbinář, Vzdělávání žáka s PAS na SŠ 

Mgr. Kateřina Kurečková NPI ČR, Ostrava, Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo konflikty 
začnou ovládat jeho 

Pavla Fulnečková Gastroworkshop s Davidem Valíčkem – Asijská fúze, Landek 

Květen 

Ing Diana Volejníčková Scholla Servis. Cz – Nový Jičín, Pracovní právo ve školství a 
praktické příklady 

Ing. Diana Volejníčková 
 

Werbinář ŠABLONY, on-line 

Mgr. Darja Gregořicová Vzdělávací centrum HELLO Ostrava, werbinář – Základní průvodce 
revizí RVP a úpravami ŠVP 

Ing. Diana Volejníčková NPI ČR, Ostrava, Nástroj individuálního přístupu – formativní 
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Ing. Dagmar Tomanová hodnocení 

Všichni pedagogičtí pracovníci Mgr. Michaela Veselá, škola Šilheřovice, Právo ve škole 

Ing. Diana Volejníčková 
Ing. Dagmar Tomanová 

OKAP – Ředitel 2021, Čeladná 

Ing. Kamila Bauerová Werbinář, Moderní pohled na makronutrienty a jejich vliv na   
zdraví 

Mgr. Lucie Škapová Konference IN-VIT – Společně k úspěchu, Opava 

Ing. Diana Volejníčková 
Mgr. Kristýna Suknarovská 

Školení ERASMUS +  pro žáky + dozor výjezdy, Praha 

Ing. Dagmar Tomanová Webinář – Pokusné ověřování TEAMS 

Ing. Dagmar Tomanová KAP MSK III, Ostravice 

Červen 2022 

Mgr. Dagmar Havrlantová 
Mgr. Darja Gregořicová 

Gymnáziu Hladnov Ostrava, „FAKE NEWS a aplikace pro výuku ČJL 
a jak s nimi naložit ve výuce 

Ing. Diana Volejníčková Seminaria,r s.r.o., on-line, Jak jednat s problémovými 
zaměstnanci 

 

Školení nepedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 

2021/2022 
Měsíc 

Jméno Název 

Září 2021 
Michal Kolenko SEMINARIA, s.r.o., Praha – Jak správně vypočítat spotřební koš – 

teorie a praxe. Školení on-line. 

Leden 2022 

Ing. Marcela Haladejová 
Jitka Starowiczová 

Werbinář TCO TILL Consult a.s. „DUNA“, Účetní uzávěrka 2022 

Michal Kolenko 
Krista Kuchařová 

Centrum vzdělávání a praxe, Praha, Hygienické minimum, on-line –
video kurz 

Ing. Marcela Haladejová 
Jitka Starowiczová 

Werbinář – on-line, MZDY 2022, TCO CONSULT a.s. DUNA 

Ing. Marcela Halodejová 
Jitka Starowiczová 

Werbinář – on-line, DANĚ 2022, TCO CONSULT a. s. DUNa 

Květen 2022 Ing. Marcela Haladejová Werbinář ŠABLONY, on-line 

 Ing. Marcela Haladejová Školení ERASMUS + výjezdy žáků + dozor 

Červen 2022 
Ing. Marcela Haladejová 
Jitka Starowiczová 

NPI ČR, ŠABLONY – hromadné konzultace 
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4.8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Jazykové soutěže: 

Best of English – školní kolo 

Okresní kolo jazykové soutěže v JA, Opava, žáci: Hausknechtová – 1. D, Skupien – 3. C, 3/22. 

 

Sportovní soutěže: 

 Golfový turnaj školy 

 Žákovský golfový turnaj školy, Šilheřovice 

 Žákovský Valentýnský badmintonový turnaj, Šilheřovice 

 

Soutěže pro žáky školy napříč obory 

 Školní  kolo v SUDOKU pro žáky školy 

 Školní soutěž ve výzdobě tříd „Halloween“,  10/21 

 Ekonomická olympiáda, školní kolo, 11/21 

 

Odborné soutěže: 

Obor Kadeřník - Školní kolo soutěže se konalo dne 12. 11. 2021 v Kulturním domě Šilheřovice.                                   
Téma: „Kreativní módní střih“. 

Dámská kategorie: 1. místo – Adéla Ševčíková; 2. místo - František Bena; 3. místo – Tereza Chumová, žáci 3. D 

Pánská kategorie: 1. místo – Jan Šafránek, 3. D; 2. místo – Matěj Mlčák, 1. D; 

 

Obor Kuchař – číšník; Cukrář 

Soutěž „ Moravský cukrářský šampionát 2021“, pořadatel AKC ČR, místo konání FLORA Olomouc, téma                            
„Sekorův svět“.  

Soutěž OLIMA CUP 2019, Výstaviště FLORA Olomouc, se umísti v bronzovém pásmu žák Marek Sekyra, třída 
3. A 

Soutěž TĚŠÍNSKÁ KARAFA  2022, žák Tomáš Smolka, 1/22. 

Soutěž v čepování piva - ŽATEC CUP 2022, žáci K. Mitrus, F. Janásek, SOU a SOŠ SČMSD Žatec, s. r. o., 5/22. 

Soutěž RIO MARE SVAČINA roku 2022, 1.  kolo, 6/22. 

Gastro Makro Cup 2022, soutěž pro obor K-Č, HT, soutěžící K. Mitrus, F. Janásek, třida 3. C, 4/22. 

 

 

Obor Cukrář: 

1. místo za Juniorský dort roku získala žákyně Eliška Postulková, třída 2. C 
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2. místo – Podbeskydský Ještěr 2022, SŠ Frýdek-Místek, žákyně Adéla Piekařová, třída 1. C 

 

Obor Cestovní ruch: 

Školní kolo soutěže „Mladý průvodce 2022“, výběr žáků do celostátní soutěže. 

Soutěž Mladý průvodce 2022, SŠSS Ostrava-Hrabůvka, téma „Místa, která bych neměl minout“, účastnily se 2 
žákyně V. Friedchichová, G Beitelová, třída 2. B, 3/2022. 

 

Další aktivity školy: 

Veřejná sbírka 

 9/2019 – zahájená charitativní sbírka pro nadaci MOMENT. Jedná se o sběr obnošených oděvů, obuvi, 
doplňku a bižuterie. Účastní se žáci a zaměstnanci školy. Sbírka pokračuje i ve školním roce 2022/2023. 

 9/2021 – Český den proti rakovině, 25. ročník sbírkové akce na podporu boje proti rakovině. Žáci školy 
se pravidelně zapojují při prodeji žlutých kvítků svým spolužákům a pracovníkům školy. 

 

Adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků: 

 Žáci prvních ročníků se zúčastnili adaptačního kurzu v Hrubé vodě, okres Olomouc v termínu od  6. 9. 
2021 do 10. 9. 2021.  

 Hrazeno - MŠMT ČR  - Adaptační kurz „Spolu po Covidu“, termín 11. -13. 10. 2021 pro žáky 2. ročníků 
oborů K-Č, Cukrář, Kadeřník.  

 

4.8.1 Exkurze, kurzy a školení pro žáky 

 

Se zaměřením na obor Cestovní ruch 

 Exkurze Dolní Vítkovice, prohlídka technické památky, 2. ročník 

 Komentovaná procházka centrem Ostrava pro žáky 1. a 2 ročníků CR, 5/21 

 Žákovský golfový turnaj, 3. ročník, žáci 2., 3., 4. ročníku CR, 9/21 

 Poznávací zájezd do Prahy pro žáky 4. ročníků a nástavba 2. ročník, 10/21 

 Průvodcovská činnost – BRNO, žáci 4. ročník CR, 11/21 

 Průvodcovská činnost  - Oloumouc, žáci 3. ročník CR, 12/2021 

 Poznávací zájezd do Vídně pro žáky, žáci 3. ročník CR 4/2022 

 

Se zaměřením na obor Kuchař-číšník, Hotelnictví 

 Wokshop „Svatomartinská husa“, 11/21 

 Bamanský kurz 10/21 
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 Barmanský kurz 6/2022 

 

Se zaměřením na obor Kadeřník 

 Exkurze divadlo J. Myrona Ostrava – Vlásenkářství, 3. ročník obor Kadeřník, 10/21 

 

Se zaměřením na obor Podnikání 

 Veletrh studentských firem, Ostrava, 3/22 

 

Přednášky, exkurze  pro všechny žáky 

 Přednáška o možnostech studia na VŠ, Sokrates, Šilheřovice, žáci 4. ročníků 

 Přednáška RAPPu pro žáky školy 

 Den jazyků – školní projekt, žáci školy 

 Moderní marketink  pro žáky 4. ročníků CR, HT, 2. ročníku Podnikání, přednášející VŠB Ostrava, 11/21 

 Podnikatelský plán pro žáky 3. ročníků obor CR, HT, přednášející VŠB Ostrava, 11/21 

 Mediální gramotnost 12/21, žáci 1. a 2. ročníků, přednášející PPP Ostrava 

 Festival „Jeden svět“, třídy  4. B, N1.A, N.2A, 3/22 

 OZO Ostrava, vzdělávací program pro žáky, třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3/22 

 Přednáška ÚP Ostrava pro všechny vycházející ročníky, 4/22 

 Přednáška o duševním zdraví pro žáky pod názvem „Blázníš no a co“, třídy 3. B, 3. A, 4/22 

 Exkurze  -Fakultní nemocnice Ostrava, žáci 1. A, N1. A, 2. A, N2. A, 5/22 

 Exkurze – Zdravotní ústav Ostrava, třídy 1. A, N1. A, 2. A, N2. A, 6/22 

 Exkurze – KHS Ostrava, třídy 1. A, N1. A, 2. A, N2. A, 6/22 

 Seminář pro studenty napříč obory, Obchodní akademie Ostrava, 6/22 

 Exkurze MARLENKA, Frýdek-Místek, třídy 1. A, 1. C, 6/22 

 

Prezentace školy  

 CINESTAR OSTRAVA – Dámská jízda, prezentace oborů Cukrář, Kadeřník, Kuchař-číšník s praktickými 
ukázkami pod vedením pedagogického pracovníka.  

 Veletrh Cestovního ruchu  2022, Ostrava – Černá louka, žáci oboru Cestovní ruch  

 Wokshop pro veřejnost, školní cukrárna, akce pod názvem „Pečení Hlučínských koláčů“, 4/22 

 

Předmětové komise 

PK jazyka českého a literatury, SV     předseda komise    Mgr. Gregořicová 

PK cizích jazyků      předseda  komise   Mgr. Fulnečková K. 
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PK přírodních věd, IT     předseda komise    Mgr. Galejová L. 

PK odborných předmětů ekonomických  předseda komise    Mgr. Nemcová 

PK tělesná výchova     předseda komise     Mgr. Škapová                     

PK cestovní ruch     předseda komise     Mgr. Schullová   

PK odborných předmětů gastronomických     předseda komise    Ing. Jana Galejová 

PK odborných předmětů KAD                předseda komise     Mgr. Pšenicová 

Preventista sociálně patologických jevů             Mgr. Škapová 

Výchovný a kariérový poradce              Mgr. Niedermeierová 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů             Ing. Tomanová 

 

4.8.2 Další aktivity školy 

 

Atlas školství 

Již několik let je naše škola prezentována v Atlase školství. Jedná se o přehled středních škol, vybraných 
školských zařízení a oborů sloužící pro informace žákům vycházejícím ze základních škol  a jejich rodičům                        
k výběru vhodné školy. Jeho cílem je zprostředkovat co nejpřehlednější formou informace o středním školství 
v Moravskoslezském kraji. Naše škola v Atlase školství poskytuje informace o studijních a učebních oborech,  
podmínkách přijetí ke studiu, studijním zázemí a uplatnění absolventů. 

 

Dny otevřených dveří 

Tradičně organizuje naše škola Dny otevřených dveří, jejichž cílem je osobně informovat zájemce                       
o studiu na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb  v Šilheřovicích. Žáci základních škol a jejich rodiče 
měli možnost  prohlédnout všechny prostory školy, seznámit se s odbornými učebnami, s domovem mládeže, 
školní jídelnou a kuchyní, cukrárnou, kadeřnickým salonem, zároveň jsou účastníkům Dne otevřených dveří 
zodpovězeny všechny dotazy týkající se  přijetí ke studiu, studia i mimoškolních aktivit. Dny otevřených dveří 
probíhaly individuálně na základě předešlých rezervací.  

 

Veletrh SŠ on-line v Moravskoslezském kraji 

 Škola se zúčastnila on-line Veletrhu SŠ kde přihlášeným uchazečům z řad žáků i zákonný zástupců  byly 
nabídnuty dle zájmu učební nebo maturitní obory, které naše škola vyučuje.  

 

WOKSHOP pro žáky ZŠ  

Žáci pod vedením vyučujících zorganizovali wokshop pro 1. stupeň ZŠ. Účastníci se mohli aktivně zapojit napříč 
jednotlivými obory  do praktických ukázek pečení, účesu, stolování, pokusu aj. Akce se malým návštěvníkům 
líbila.  
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Zahraniční praxe: 

Německo – Ruhpolding, 9 žáků 

4.9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Kontrola ČŠI proběhla ve školním roce 2021/2022 v termínu od  1. 3. –  4. 3. 2022. Kontrola se zabývala 
zjišťováním a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích 
programů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. Kontrola dodržování vybraných 
ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování 
vzdělávání a školských služeb.  

V Inspekční zprávě čj. ČŠIT-337/22-T a Protokolu o  kontrole čj. ČŠIT-338/22-T nebyly zjištěny žádná závažná 
porušení právních předpisů. Doporučení pro zlepšení činnosti školy, které vydala ČŠI, byly vzaty na vědomí                  
a jsou uváděny do praxe. 

26. 11. 2021 proběhla inspekční činnost ČŠI elektronické zjišťování zaměřené na problematiku podpory 
pohybových aktivit a pohybových dovednosti žáků. Systém InsPIS DATA. 

Ve dnech 14. a 16. 12. 2021  ČŠI provedla ve škole šetření stížnosti, č.j. ČŠIT-1833/21-T, kterou obdržela dne 
1. 12. 2021. Stížnost se týkala vzdělávání žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikace školy se 
stěžovatelkou (matkou zletilé žákyně) a změn v organizaci teoretické a praktické výuky. Z kontroly vyplynula 
dvě opatření, která byla napravená a zdůvodněna ČŠI, v dalších dvou bodech byla stížnost hodnocená jako 
nedůvodná, popř. neprokazatelná. 

 

Ostatní kontroly a revize: 

 Auditorská společnost Ostrava – kontrola účetnictví za rok 2021 

 Roční prověrka BOZP a PO, školení 

 Revize kotelna školy 

 Revize hromosvodů 

 Revize hlavního ventilu zemního plynu 

 Revize výtahu 

 Znečištění ovzduší   

 Revize ruční přenosné nářadí 

 Revize hasicí přístroje, hydranty 

 Kontrola BOZP a PO zřizovatelem SČMSD Praha 

 Provozní revize – zařízení kuchyně, zařízení gastroučebny, zařízení pro cukráře 

 Revize plynovodu a zařízení kotelny, odborná prohlídka kotelny 

 Kontrola OSSZ Opava – Nemocenské a důchodové pojištění 4/2022 
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4.10  Základní údaje o hospodaření školy 

Příloha č. 3 

 Základní údaje o hospodaření školy 

 Základní ekonomické ukazatele školy za rok 2021 

 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2021 

 Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2021 

4.11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola ve školním roce 2021/2022 nebyla zapojena do rozvojových ani mezinárodních programů. 

4.12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola je akreditovaným centrem dalšího vzdělávání. Jako autorizovaná osoba realizuje profesní 
kvalifikace v oblasti gastronomie, kadeřnických a kosmetických služeb. 

4.13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

        Probíhající projekty: 

Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o.; CZ. 
06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017045; zahájení 1. 1. 2021  do 31. 12. 2023. V rámci projektu bude vybavená 

Chemická laboratoř a přípravna nábytkem, ICT technikou a výukovými pomůckami. Projekt je v souladu 
s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 

Erasmus + odborné vzdělávání a příprava – projekt Usmívej se! Jsi za zkušenostmi ve Španělsku. 

Projekt 2022-1- CZ01-KA122-VET-000072364, maximální výše grantu 27 656,- EUR. 

Škola obdržela grant v rámci mobility odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu ERASMUS +. 
Realizace projektu bude realizována 4týdenní odbornou praxi ve Španělsku na přelomu září – října 2022. 
Zúčastní se celkem 8 žáků školy a 1 pedagogický pracovník – JŠ. Zahájení projektu 1. 6. 2022 do 31. 5. 
2023.  

Projekt Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.2 národního plánu obnovy 

Zahájení 1. 1. 2022 ukončení 31. 8. 2022. Investice byla zaměřena na potřebu podpory vzdělávání žáků 
ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během 
pandemie Covid – 19. 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, OKAP,                                                                                                          
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 

V rámci projektu MSK OKAP II se škola ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 účastní: výuky odborné 
angličtiny pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch, konverzační kurz AJ, kurz odborné angličtiny pro výše 
uvedené obory. Rozvoj podnikavosti v oblasti polytechnického vzdělávání; vedení fiktivní firmy a účast 
na závěrečném veletrhu příležitosti. 
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Šablony SŠ Šilheřovice III, CZ.02.02.XX/00/22_003/0000756 

Žádost podána dosud nebyla schválená. Celková výše dotace 1 715 817 Kč. 

4.14 Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při  plnění úkolů 
 ve vzdělávání 

Škola je členem:   

 Asociace hotelů a restaurací ČR 

 Asociace kuchařů a cukrářů ČR 

 Asociace kadeřníků a kosmetiček 

 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

Ostatní sociální partneři a potencionální zaměstnavatelé. 

 Krajská hygienická správa Moravskoslezského kraje Ostrava 

 Logistické centrum Hlučín – Tempo 

 Volnočasová střediska regionu Skalka Ostrava, Bospor Bohumín 

 Hotely, restaurace, cestovní kanceláře 

 Kadeřnické salony 

 Golfové kluby (Golfové hřiště Šilheřovice, Golfový klub Karviná - Lipiny a další) 

4.14.1 Spolupráce školy s rodiči 

Školská rada se scházela podle potřeby, projednala rozpočet školy, přípravu nového školního roku, plán 
činnosti na školní rok, schválila školní řád, výroční zprávu za školní rok 2021/2022.  Ve 2. pololetí byla zvolená 
nová členka ŠR z řad zákonných zástupců žáků paní Dana Endeová. 

Třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou součásti informačního systému školy. Ve školním roce 
2021/2022 probíhaly prezenční formou a distanční formou přes Microsoft Teams pro zákonné zástupce žáků, 
kteří se nemohli účastnit prezenční formy třídních schůzek. 

Spolupráce s rodiči je oblast, které je potřeba se neustále věnovat, rozvíjet ji a zlepšovat. 

4.14.2 Mimoškolní výchova - Domov mládeže 

Domov mládeže je součástí Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD v Šilheřovicích. Žáci 
bydlí ve dvojlůžkových pokojích na dvou podlažích budovy. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo ubytováno průměrně 42 žáků. Žáci bydleli celoměsíčně nebo jen 
polovinu měsíce v závislosti na střídání teoretického vyučování a učební praxe. Bylo zajištěno ubytování pro 
žáky s problémovými spoji v zimním období.  

Na pokojích se lze připojit k internetu pomocí WI-FI zařízení. K trávení volného času mají žáci 
k dispozici společenskou místnost s TV, posilovnu, místnost na stolní tenis, víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem, tělocvičnu v obci, školní zahradu a možnost vypůjčení sportovních potřeb. 
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Realizace výchovně vzdělávacího procesu na domově mládeže probíhala na základě vytyčených cílů 
výchovy mimo vyučování a školního vzdělávacího programu. Posláním výchovné práce bylo zajistit dostatečný 
prostor a oporu pro studium, nabízet volnočasové aktivity, které vedou ke komplexnímu rozvoji osobnosti 
žáka. 
          Žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení se svěřeným majetkem a úsporám energií. 
          Ve spolupráci s výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence byly odhalovány negativní jevy 
v chování žáků. V oblasti výchovného působení proběhla spolupráce s rodiči, učiteli a učiteli odborného 
výcviku.  

     

Mimoškolní volnočasové aktivity DM 2021/2022  
Pravidelné kroužky na domově mládeže 

 Sportovní kroužek – každé pondělí od 18:00 do 19:00 hod. tělocvična, víceúčelové hřiště 

 Kroužek šikovných rukou – každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 hod. tvůrčí práce, dekorace, aranžování, 
výtvarná činnost 

Ostatní zájmové aktivity: 

 Posilovna 

 Deskové hry a zábavná logika 

 Šachy 

 Šipky 

 Práce na školní zahradě 

 Cyklistika 

 Moderní tanec 

Celoroční plán aktivit DM 

Ve školním roce 2021/2022 byly aktivity částečně omezeny covidovými opatřeními, které vydávala vláda ČR 
a MŠMT ČR.  

 Organizační schůzka: přivítání nových žáků ve školním roce 

 Seznamovací táborák 

 Cyklistický výlet po naučné stezce 

 Práce na školní zahradě 

 Turnaj ve volejbale 

 Výroba dekorací – podzimní, vánoční, velikonoční aranžování 

 Heloween – stezka odvahy 

 Pečení vánočních perníčků 

 Mikulášská besídka 
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 Štědrovečerní večeře s vánočním programem 

 Enkaustika 

 Valentýnský turnaj ve stolním tenisu 

 Přednáška na téma: kriminalita, omamné a psychotropní látky  

 Bowling – Slezský dvůr Ludgeřovice 

 Účast v soutěži ve středisku volného času – Moravská Ostrava na téma „ Dej plastu druhou šanci „ 

 Táborák – rozloučení se školním rokem 2021/2022 

 

4.15 Závěr 

Současná společnost ctí pokrok a tradice. Snažíme se, abychom vytvářeli školu moderní, dobře 
technicky vybavenou. Pojetí řemesla v dnešní době nese zcela nový rozměr a práce odborníků, které 
vychováváme, má často v sobě kus práce umělecké. Kontakty a projekty se školami cizích zemí nebo odborné 
stáže pro žáky i učitele jsou přínosem nejen pro ně, ale také podnětem pro otevření školy široké veřejnosti.              
K tomu přispívá i správné klima školy, které vytváří ustálenější systém vztahů mezi učiteli, žáky i ředitelkou 
školy a odráží se v jejich kvalitě práce. 

Jsme si vědomi, že uplatnitelnost absolventa na domácím i mezinárodním trhu práce vychází z úzkého 
propojení výuky s praxí a s konkrétní praktickou zkušeností žáků během studia. Naši žáci od prvního ročníku 
rozvíjejí své profesní dovednosti v podmínkách reálného provozu, veřejně prezentují svou práci a jejich 
zpětnou vazbou je spokojenost zákazníka. 

Absolventi školy  obdrželi k maturitnímu vysvědčení i výuční list Europass, který jim usnadní uplatnit 
svou dosaženou odbornou kvalifikaci na mezinárodním trhu práce. 

 

Na vypracování této výroční zprávy se podíleli: 

 Ing. Diana Volejníčková – ředitelka školy 

 Ing. Dagmar Tomanová – zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování 

 Pavla Fulnečková – zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování 

 Ing. Marcela Haladejová – vedoucí správního úseku 

 Mgr. Marcela Niedermeierová – výchovná poradkyně 

 Mgr. Lucie Škapová – metodik prevence 

 Barbora Svěntková – vedoucí vychovatelka 

 Jarmila Šipulová – sekretářka 

Zpráva byla projednána na pedagogické radě a poradě nepedagogických pracovníků dne  03. 10. 2022. 

S výroční zprávou o činnosti školy se seznámila školská rada dne 04. 10. 2022 a všichni členové školské rady 
zprávu za školní rok 2021/2022 schválili. 

Ing. Diana Volejníčková 
ředitelka školy 
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UKAZATEL Měr.j. Vazba
Skutečnost 

2020

Podnikatelský 

záměr 2021

Skutečnost 

2021

Podnikatelský 

záměr 2022

0 Maloobchodní obrat za období tis. Kč OE 919,00 200,00 837,00 800,00

1 Počet žáků celkem os. OE 285,00 270,00 296,00 285,00

2    v tom:   a) denní studium os. OE 285,00 270,00 296,00 285,00

3                 b) studium při zaměstnání os. OE 0,00 0,00 0,00 0,00

4                 c) individuální studium os. OE 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Průměrné školné na 1 žáka (roční) tis. Kč OE 4,35 4,37 3,90 4,62

6 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců os. OSE 43,16 43,00 42,44 42,50

7    v tom:   a) učitelé os. OSE 20,96 21,00 22,01 22,00

8                 b) učitelé odborného výcviku os. OSE 7,45 7,50 7,62 7,50

9                 c) vychovatelé os. OSE 3,00 3,00 3,00 3,00

10                 d) ostatní os. OSE 11,75 11,50 9,81 10,00

11 Průměrná měsíční mzda celkem Kč OSE 28 716,79 31 509,69 32 861,26 34 629,41

12    v tom:   a) učitelé Kč OSE 33 059,00 36 293,65 37 505,91 38 446,97

13                 b) učitelé odborného výcviku Kč OSE 29 038,03 31 722,22 30 507,00 34 100,00

14                 c) vychovatelé Kč OSE 24 472,22 24 138,89 28 659,72 31 500,00

15                 d) ostatní Kč OSE 21 851,06 24 557,97 25 553,94 27 566,67

16 Náklady celkem tis. Kč 5xx 27 907,00 30 540,00 32 393,00 35 280,00

17 Výkonová spotřeba tis. Kč 501-518 7 753,00 8 000,00 8 649,00 10 200,00

21    z toho: opravy a udržování tis. Kč 511 342,00 350,00 299,00 300,00

22                nájemné placené tis. Kč 518 1 544,00 1 544,00 1 544,00 1 544,00

23                              v tom: a) SČMSD tis. Kč OE 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

24                                         b) dalším tis. Kč OE 144,00 144,00 144,00 144,00

25 Osobní náklady tis. Kč 521 až 528 19 758,00 22 090,00 23 314,00 24 540,00

26    z toho: mzdové náklady pro výpočet průměrné mzdy tis. Kč 521 14 873,00 16 259,00 16 735,58 17 661,00

27                v tom: a) učitelé tis. Kč OE 8 315,00 9 146,00 9 906,06 10 150,00

28                           b) učitelé odborného výcviku tis. Kč OE 2 596,00 2 855,00 2 789,56 3 069,00

29                           c) vychovatelé tis. Kč OE 881,00 869,00 1 031,75 1 134,00

30                           d) ostatní tis. Kč OE 3 081,00 3 389,00 3 008,21 3 308,00

31 Ostatní náklady výše nezahrnuté tis. Kč ostatní 5xx 396,00 450,00 430,00 540,00

32    z toho: úpravy hodnot DNM a DHM trvalé (odpisy majetku)tis. Kč 551,557 160,00 160,00 137,00 250,00

33 Výnosy celkem tis. Kč 6xx 27 909,00 30 545,00 32 398,00 35 285,00

34 Tržby z prodeje služeb tis. Kč 602 3 164,00 2 765,00 3 833,00 3 982,00

35    z toho: tržby za pronájmy   tis. Kč AE 0,00 0,00 0,00 0,00

36              školné celkem tis. Kč AE 1 240,00 1 180,00 1 155,00 1 317,00

37 Ostatní provozní výnosy tis. Kč 648 23 760,00 27 580,00 27 704,00 30 503,00

38    z toho: státní dotace MŠMT   tis. Kč AE 23 148,00 25 620,00 26 676,00 29 633,00

39               příjmy ze strukturálních fondů EU, fondů, atp.
v běžném roce tis. Kč AE 487,00 1 934,00 852,00 850,00

40 Ostatní výnosy výše nezahrnuté tis. Kč ost 6xx 985,00 200,00 861,00 800,00

41 Hospodářský výsledek za účetní období tis. Kč VZZ=R 2,00 5,00 5,00 5,00

42 Aktiva celkem = Pasiva celkem tis. Kč R 5 802,00 5 700,00 5 701,00 5 706,00

43 Vlastní kapitál tis. Kč
411 až 429 + 

HVBO 2 583,00 2 588,00 2 588,00 2 593,00

44 Pořízení investičního majetku v běžném období tis. Kč OE 0,00 0,00 0,00 500,00

45 Závazky po lhůtě splatnosti nad 90 dní tis. Kč OE 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 90 dní tis. Kč OE 0,00 0,00 0,00 0,00

C
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Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb 
SČMSD Šilheřovice, s. r. o. List číslo: 48 / 54 

 

Druh dokumentu: směrnice  Vydání: 1 

Identifikační označení: Výroční zpráva za školní rok Výtisk číslo: 

 

 

 

Komentář k informativním a ekonomickým údajům školy 

ř. 1 
Počet žáků celkem k 31. 12. 2021 
K 31. 12. 2021 byl stav žáků o 26 vyšší, než jsme předpokládali, tj. 296 žáků celkem. 
Pro rok 2022 předpokládáme počet žáků ve výši 285. 

ř. 5 
Průměrné školné na 1 žáka k 31. 12. 2021 
Došlo ke snížení průměrného školného na jednoho žáka z důvodu poskytnutí slevy na školném těm žákům, 
kteří dosáhli výborných studijních výsledků.  
Ve školním roce 2022/2023 počítáme se zvýšením školného u učebních oborů na 400,- Kč měsíčně a u matu-
ritních oborů na 600,- Kč měsíčně. 

ř. 6 - 10 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 
V roce 2021 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců u učitelů vyšší o 1 zaměstnance z nutnosti zajistit 
výuku navýšeného počtu žáků. U nepedagogických pracovníků došlo ke snížení počtu zaměstnanců z dů-
vodu výpovědi administrativního pracovníka. 
V roce 2022 nepředpokládáme změnu průměrného počtu zaměstnanců. 

ř. 11- 15 
Průměrná měsíční mzda 
V roce 2021 byla průměrná měsíční mzda vyšší oproti předpokladu o cca 1.300 Kč.  
U průměrné měsíční mzdy roku 2022 předpokládáme zvýšení cca o 5 %, které odráží zvýšení normativu na 
mzdové složky pro rok 2022. 

ř. 16 
Celkové náklady 
Celkové náklady byly vyšší o cca 1.800 tis. Kč.  
V příštím období předpokládáme celkové náklady ve výši 35.280 tis. Kč, které představují zvýšení cen energií, 
mzdových nákladů (navýšení mzdové složky normativů), pořízení nového stravovacího systému a zařízení do 
školní kuchyně a čerpání dotace na vybavení chemické laboratoře, která byla schválena. 

ř. 17 
Výkonová spotřeba 
Výkonová spotřeba byla proti plánu vyšší o 649 tis. Kč. Důvodem zvýšení je modernizace vybavení zázemí 
školy. 
V příštím roce předpokládáme zvýšení výkonové spotřeby z důvodu zvýšení cen energií a schválení žádosti o 
dotaci na vybavení chemické laboratoře. 
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ř. 21 
Opravy a udržování 
Náklady na opravy a udržování byly uhrazeny ve výši 299 tis. Kč, došlo ke snížení o 51 tis. Kč z důvodu ome-
zení provozu školy. 
V roce 2022 předpokládáme nákladů na opravy a udržování v obdobné výši. 

ř. 22 
Nájemné placené 
Na nájemném bylo uhrazeno 1.544 tis. Kč, jak jsme v podnikatelském záměru předpokládali. 
Pro rok 2022 nepředpokládáme změnu výše placeného nájmu.  

ř. 25 
Osobní náklady 
Osobní náklady jsou v porovnání s plánem vyšší o 1.224 tis. Kč. 
V roce 2022 předpokládáme zvýšení osobních nákladů o cca 3 % v návaznosti na zvýšení mzdové složky nor-
mativů pro rok 2022. 

ř. 31 
Ostatní náklady 
Ostatní náklady jsou proti plánu vyšší o 20 tis. Kč.  
V příštím období předpokládáme zvýšení ostatních nákladů o 110 tis. Kč z důvodu navýšení odpisů, když 
máme v plánu pořízení nového stravovacího systému a koupi nového konvektomatu. 

ř. 33 
Výnosy celkem 
Celkové výnosy jsou proti plánu vyšší o 1.853 tis. Kč z důvodu navýšení počtu žáků a tím i dotace MŠMT na 
žáka a vyššího výnosu z produktivní práce žáků. 
Pro příští období předpokládáme vyšší výnosy z důvodů zvýšení normativů na žáka a čerpání projektu „Che-
mická laboratoř“. 

ř. 34 
Tržby z prodeje služeb 
Tržby z prodeje služeb jsou vyšší o 1.068 tis. Kč.  
V příštím roce předpokládáme další zvýšení těchto tržeb s ohledem na zvýšení školného. 

ř. 36 
Školné 
Tržby za školné byly o 25 tis. Kč nižší z důvodu poskytnutí slevy na školném těm žákům, kteří dosáhli výbor-
ných studijních výsledků.  
V příštím roce očekáváme zvýšení celkové výše školného o 162 tis. Kč z důvodu zvýšení měsíčního školného. 
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ř. 38 
Státní dotace MŠMT 
Výnosy jsou v porovnání s plánem vyšší o 1.056 tis. Kč z důvodu vyššího počtu přijatých žáků. 
Předpoklad výše státní dotace MŠMT je o cca 2.957 tis. Kč vyšší s ohledem na zvýšení normativů neinvestič-
ních výdajů pro rok 2022. 

ř. 39 
Příjmy ze strukturálních fondů EU, fondů, atp. v běžném roce 
Tyto příjmy jsou v porovnání s plánem nižší o 1.082 tis. Kč z důvodu neschválení projektu chemické labora-
toře v roce 2021. V příštím roce předpokládáme příjem z fondů EU ve stejné výši. 

ř. 40 
Ostatní provozní výnosy 
Tyto příjmy byly oproti plánu vyšší o 661 tis. Kč z důvodu vyšších výnosů z produktivní práce žáků.  
V roce 2022 plánujeme provozní výnosy ve výši 800 tis. Kč. 

ř. 41 
Hospodářský výsledek za účetní období 
Předpokládaný výsledek hospodaření byl zisk ve výši 5 tis. Kč, který byl splněn.  

V roce 2022 předpokládáme vyrovnaný rozpočet. 
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Příloha č. 2 

Praktické závěrečné zkoušky  

    

 

Obrázek 1 Praktické ZZ - obor K-Č 2022                 Obrázek 2 Praktické ZZ - obor Kadeřník 2022 

 

 

Obrázek 3 Praktické ZZ - obor Cukrář 2022 

Příloha č. 3 

Praktické maturitní zkoušky 

 

Obrázek 4 Praktická MZ 2022  - obor CR 
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Obrázek 5 Praktické MZ 2022 - obor Hotelnictví 

 

Příloha č. 4 

Domov mládeže 

 

Obrázek 7 DM - tábornici 2022 

 

Příloha č. 5 

Soutěže, exkurze, projekty aj. 

 

Obrázek 8 ERASMUS + 2022, RUMUNSKO  - Zdokonalujeme se v AJ 

Obrázek 6 DM soutěž Dej plastu druhou šanci 2022 
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Obrázek 10 Podbeskydský Ještěr 2022 

 

 

 

 

Obrázek 12 Exkurze Marlenka 2022 

           

  

Obrázek 14 Žatecký Cup 2022 

 

Obrázek 9 Gastro Makro Cup 2022 

Obrázek 11 Barmanský kurz 2022 

Obrázek 13 Veletrh fixních firem Ostrava, 3/2022 
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Obrázek 16 Workshop pro děti 1. a 2. r.  

ZŠ Šilheřovice 

     

Obrázek 18 Para Fest Ostrava 2022 

                          

 

    
  

                                

 

 

      

   
    
 

    

 
      

Obrázek 15 Pečení Hlučínských koláčů 2022 

Obrázek 17 Letní škola podnikání, Ostravice 

2022 

Obrázek 20 Exkurze  Pivovar 

RADEGAST Nošovice 2022 

Obrázek 19 Terénní exkurze přirodní 

rezervace Rezavka 2022 


